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Resumo 
Com o crescimento da Internet, muitas informações vêm se tornando rapidamente 
disponíveis, a cada ano, devido à facilidade do processo de publicação digital. Porém, a 
existência de diferentes formatos de representação (HTML, PS, RTF, etc.) e de 
conteúdo (estruturado, semi-estruturado e livre) torna o gerenciamento eficiente de 
documentos uma tarefa altamente complexa. Os atuais tratamentos de busca são pouco 
eficientes, deixando a obtenção das informações contidas no documento a cargo da 
atividade humana.   

 Dentro dessa conjuntura, destacam-se os sistemas de Extração de Informação para 
obtenção de informações encontradas em documentos-texto, visando à realização de um 
processamento posterior. Porém, tais sistemas ainda são muito difíceis de ser 
desenvolvidos, exigindo conhecimentos de especialistas em Inteligência Artificial e no 
domínio dos documentos a serem analisados. Tal complexidade estimulou as pesquisas 
de sistemas, cada vez mais, genéricos para os mais variados domínios de textos simples 
e HTML. Contudo, para diferentes fontes de entrada e saída e formatos de documentos 
utilizados, pouco ou nenhum cuidado vem sendo dado em relação à flexibilidade e 
extensibilidade desses sistemas.  

 Esta dissertação propõe um framework, baseado em XML, para o 
desenvolvimento de sistemas de extração capazes de lidar com diferentes formatos de 
entrada e saída. Esses formatos representam as funcionalidades específicas, 
implementadas para cada uma de suas instâncias, enquanto as funcionalidades 
reutilizadas no domínio do problema são definidas pelo algoritmo de extração 
empregado. Dentre as diversas técnicas de extração de informações e aprendizagem de 
máquinas existentes, foi usada uma abordagem semi-automática baseada no algoritmo 
de indução definido no STALKER. Experimentos efetuados sobre artigos científicos 
mostram que o framework proposto é aplicável aos formatos de entrada PDF, PS, DOC, 
RTF e HTML; obtendo-se resultados satisfatórios quando comparados aos de sistemas 
já consolidados. 

 

Palavras-chave: Extração de Informação, Aprendizagem de Máquina, Inteligência 
Artificial, XML, Documentos, Framework, Engenharia de Software. 
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Abstract 
Year by year, with the Internet growing, much information is becoming rapidly 
available owing to the easy process of digital publication. Once there are many 
different representation formats (HTML, PS, RTF etc.) and contents formats 
(structured, semi-structured and free), managing documents efficiently is a hard and 
complex task. The modern advanced search options are not quite efficacious, leaving to 
humans themselves the responsibility for finding out information in the document 
results. 

 Under such circumstances, the systems for Extracting information are relevant to 
obtain the data found in text documents, aiming to achieve a latter processing. 
Nevertheless, these systems are still very difficult to be developed, requiring specialist 
knowledge of Artificial Intelligence and inside the domain of the documents to be 
analyzed. Such complexity stimulated researches into more and more generic systems 
to the most varied domains of simple and HTML texts. However, to different input and 
output sources as well as to formats of applied documents, little or no attention is being 
paid in relation to the flexibility and extensiveness of these systems. 

 This dissertation proposes a framework, based on XML, to the development of 
Extracting systems able to work with different input and output formats. These formats 
represent the specific usefulness, implemented to each of its instances, while the 
usefulness reused in the domain of the problem are defined by the applied extracting 
algorithm. Among the several Extracting information techniques and machines learning 
that are available, we used a semi-automatic approach based on the induction algorithm 
defined in the STALKER. Experiments done with scientific articles show that the 
proposed framework can be used to the input and output formats such as PDF, PS, 
DOC, RTF and HTML, having satisfactory results when compared to other known 
systems. 

 

Keywords: Information Extraction, Machine Learning, Artificial Intelligence, XML, 
Documents, Framework, Software Engineering. 
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1 Introdução 

Desde a explosão da World Wide Web em meados da década de 90, uma grande 
quantidade de informações sobre vários assuntos vem se tornando disponível em 
diferentes formatos digitais a taxas bastante elevadas. Esse crescimento foi estimulado 
de certa forma pelo avanço tecnológico que simplificou a produção, armazenamento e 
disponibilização de informações e facilitou a interligação de diferentes computadores 
em redes heterogêneas. Porém, grande parte dessas informações encontra-se 
armazenada de maneira não estruturada, em documentos-texto de diferentes formatos, 
dispersos entre servidores e hosts compondo um gigantesco e complexo banco de dados 
global.  

 Hoje em dia, essas características limitam a manipulação desse conhecimento a 
técnicas de browsering e busca por palavras-chave, em que para a localização das 
informações desejadas o usuário final navega por entre links de páginas ou utiliza 
engenhos de busca para localizar documentos contendo determinadas palavras, 
respectivamente. Contudo, essas técnicas são pouco eficientes, podendo retornar uma 
grande quantidade de documentos irrelevantes ou ainda alguns documentos relevantes 
podem não ser retornados [Aldea, 2003]. Além disso, a tarefa de extração das 
informações fica a cargo da atividade humana, inviabilizando o processamento destas 
através das máquinas. 

 Observa-se que nem técnicas como XML [Bray et al., 2004] e Web Semântica 
[Berners-Lee et al., 2001] serão suficientes para alavancar a eficiência dos engenhos de 
busca existentes. Apesar de XML poder ser utilizada na estruturação semântica de 
muitas informações, existem terabytes de documentos legados que provavelmente não 
exportarão seus dados para esse formato. No segundo, é impossível determinar um 
esquema de anotação perfeito que integre diferentes fontes de informações e funcione 
corretamente para um gama de aplicações [Kushmerick & Thomas, 2003]. Esses 
problemas estimulam a busca por soluções que dêem à Internet o mesmo poder de 
consulta dos atuais bancos de dados.  

 Nesse contexto, encontra-se a Extração de Informação (EI) como uma forma de 
obter e integrar dados contidos em uma coleção de documentos de um mesmo domínio. 
Os sistemas de EI não têm por objetivo compreender os textos processados, mas sim 
reduzir informações textuais, não estruturadas contidas nesses textos, a estruturas 
tabulares de fácil manipulação [Kushmerick & Thomas, 2003]. Dessa forma, é possível 
extrair automaticamente informações textuais em repositórios digitais, como preços de 
produtos em lojas virtuais, e utilizá-las na construção de Banco de Dados para futura 
análise e comparação. Isso possibilita um manuseio mais elaborado sobre os resultados 
alcançados, como através da aplicação de Mineração de Dados para a inferência de 
novos conhecimentos.  

 Diversas pesquisas foram realizadas ao longo dos anos para o desenvolvimento de 
sistemas de EI adequados a diferentes tipos de textos, por exemplo, indo das páginas 
HTML rigidamente estruturadas criadas dinamicamente a partir de bancos de dados, até 
as correspondências eletrônicas escritas em linguagem natural. Dentre as diferentes 
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técnicas de extração que surgiram, podem-se citar aquelas baseadas em Processamento 
de Linguagem Natural com seus pré-processamentos lingüísticos para identificação e 
associação de nomes próprios, de países, verbos, sujeitos, advérbios, etc.; e os wrappers 
[Eikvil, 1999] baseados em informações como formatação do texto, freqüência 
estatística das palavras, delimitadores etc. 

 Apesar dos trabalhos já desenvolvidos, esses sistemas ainda são extremamente 
difíceis de ser implementados, despendendo grandes esforços e tempo de especialistas 
em extração de informações e no domínio dos textos a serem processados. Isso 
conduziu as pesquisas ao desenvolvimento de sistemas, cada vez mais, genéricos e 
adaptáveis para os mais variados domínios em textos HTML e simples. Um exemplo 
são os sistemas semi-automáticos, que utilizam algoritmos de aprendizagem de máquina 
para a geração de regras de extração a partir de um conjunto de documentos 
previamente etiquetadas/anotadas em uma fase de treinamento, em vez de serem 
aprendidas manualmente por um engenheiro do conhecimento.  

 Porém, pouca atenção vem sendo dada à flexibilidade e extensibilidade desses 
sistemas em diferentes fontes (ex.: diferentes bancos de dados relacionais e orientados a 
objetos, baseados em XML etc.) e formatos de especificação de documentos (ex.: DOC, 
RTF, PDF, PS, DocBook, LaTeX etc.). Esse problema é de suma importância, tendo em 
vista a diversidade de formatos existentes e emergentes na Internet, além do esforço 
despendido na construção de novas ferramentas. Além disso, muitos sistemas retornam 
os dados extraídos em formatos proprietários, dificultando assim a portabilidade e o 
reuso dos mesmos. 

1.1 Trabalho Desenvolvido 

Este trabalho apresenta um framework caixa cinza baseado em XML para a construção 
de wrappers com diferentes formatos de entrada e de saída, visando à extração de 
informações em artigos científicos. Um framework é um conjunto cooperante de classes 
abstratas, interfaces e padrões de projeto utilizados na construção de um projeto 
abstrato, flexível e extensível que maximize o reuso e diminua o tempo de programação 
na solução de problemas relacionados, pertencentes ao mesmo domínio. De maneira 
geral, é dividido em funcionalidades comuns (frozen spots) às aplicações de um mesmo 
domínio e funcionalidades específicas (hot spots), que necessitam ser implementadas 
para cada nova aplicação instanciada. No framework proposto, essas funcionalidades 
foram definidas, respectivamente, pela técnica de extração utilizada e pelos formatos de 
entrada e saída suportados.  

 Para a consolidação desse trabalho, realizaram-se várias pesquisas indo desde a 
publicação e engenharia de documentos até as técnicas de extração de informações. 
Com relação à primeira, foi realizada uma compilação sobre os formatos de 
representação de documentos e padrões de codificação de caracteres mais comuns na 
Internet, bem como das ferramentas de conversão e manipulação existentes para os 
mesmos. Esse estudo foi de fundamental importância para o manuseio de diferentes 
formatos de documentos. Em seguida, foram realizados estudos sobre os conceitos 
básicos da extração de informação e as formas de classificação desses sistemas, dando 
uma maior ênfase a técnicas semi-automáticas, baseadas em aprendizagem de máquina.  
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 A partir desse estudo, foi possível desenvolver um framework em camadas para 
extração de informações. O processo principal desse framework foi dividido em quatro 
etapas: (1) conversão dos formatos de entrada para XMLs proprietários; (2) 
reestruturação e segmentação desses em um XML Unificado especificado em XHTML; 
(3) aplicação de regras de extração sobre o XML Unificado para a obtenção das 
informações; e (4) conversão das informações extraídas para os formatos de saída 
implementados.  

 Alem dessas, foram definidas outras duas etapas em paralelo: (1) a fase de treino, 
para a geração de XMLs de etiquetagem dos documentos utilizados no treinamento do 
sistema; e (2) a de geração de regras, para a criação do XML das regras de extração 
inferidas a partir do treinamento anterior.  

 Os estudos feitos sobre os diferentes formatos de documentos e extração de 
informações foram importantíssimos na comunicação em XML entre as diferentes 
etapas desse framework e na utilização dos algoritmos de extração e aprendizagem 
semi-automática apresentados pelo sistema STALKER [Muslea et al., 2001]. Tais 
características contribuíram significativamente para uma maior flexibilidade e 
extensibilidade do framework proposto. 

 A utilização do domínio de artigos científicos teve como estímulo o 
desenvolvimento de um banco de dados para pesquisa e/ou publicação de trabalhos 
acadêmicos em diversos formatos como o proposto por [Santos et al., 2002].A partir de 
um artigo científico, podem-se extrair informações como: autor(es), título, data de 
publicação, palavras-chave, resumo, etc.; e, dessa forma, realizar pesquisas mais 
avançadas baseadas, por exemplo, no nome do autor, ano de publicação e área de 
conhecimento dos documentos armazenados. A escolha por esse tipo de documento foi 
devido à difícil extração do seu conteúdo semi-estruturado, contendo variação da 
estrutura, diferença de ordem e ausência de informações, etc. Contudo, a abordagem 
semi-automática do framework, possibilita a sua adaptação para diferentes domínios de 
documentos. 

 Foram realizados experimentos com um total de 1000 artigos científicos nos 
formatos PDF, PS, RTF, DOC e HTML, avaliando-se o desempenho do sistema de 
acordo com diferentes critérios. Dentre esses, destacam-se os formatos utilizados nos 
testes e o tempo de duração, bem como os valores de precisão e cobertura do sistema. 
De uma maneira geral, foram constatadas na conversão dos formatos de entrada para o 
formato unificado XHTML, uma média de tempo de 2,28 segundos por documento para 
o pior caso e de 0,31, para o melhor caso. Em relação à extração das informações, os 
algoritmos de aprendizagem e de extração implementados mostraram desempenho 
semelhante ao de outros sistemas já consagrados. O experimento apresentou, quando 
aplicado a textos semi-estruturados, valores de precisão e cobertura entre 85% e 66%. 
Tais resultados mostram a perfeita aplicabilidade do framework desenvolvido em casos 
reais.  

1.2 Estrutura da Dissertação 

Além do capítulo introdutório, que trouxe uma breve apresentação sobre o trabalho aqui 
desenvolvido, esta dissertação possui, ainda, cinco outros capítulos. Cada um desses 
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aborda assuntos necessários à compreensão do framework proposto, sendo organizados 
como descrito a seguir.  

Capítulo 2: Formatos de Documentos  

 Esse capítulo dá uma visão geral sobre o processo de construção de documentos, 
apresentando conceitos como codificação de caracteres e formatos de especificação de 
documentos. Aqui são abordados alguns dos padrões mais comuns encontrados na Web, 
como as codificações ASCII, ISO 8859-1 e Unicode, e os formatos de documentos 
Extensíveis (baseados em XML), Microsoft e Adobe. Além disso, é apresentada a 
compilação de um estudo feito sobre algumas das principais ferramentas existentes na 
conversão desses formatos para texto simples e/ou XML.  

Capítulo 3: Extração de Informação 

 O capítulo 3 traz uma síntese sobre a área de sistemas de Extração de Informação. 
Nele são apresentados conhecimentos básicos, por exemplo, tipos de textos tratados, 
abordagens de extração, problemas comuns, métricas, etc.; necessários à compreensão 
de tais sistemas. Em seguida, são descritas algumas abordagens de utilização de 
Wrappers e comparadas as principais técnicas de extração de informações existentes. 
Além disso, são mostrados também alguns exemplos de algoritmos de extração de 
informações e de aprendizagem de máquina para Wrappers de abordagem semi-
automática.  

Capítulo 4: Framework Proposto 

 Esse capítulo inicia-se com a apresentação dos conceitos básicos de um framework 
e da relação entre esse e os padrões de projeto existentes. Depois, alguns dos 
conhecimentos demonstrados nos capítulos anteriores são unidos na construção de um 
modelo abstrato para extração de informações de diferentes formatos de entrada de 
documentos para diferentes formatos de saída. Por último, são apresentados detalhes de 
implementação desse framework e da aplicação de padrões de projeto para a 
especificação das funcionalidades hot spots e frozen spots. 

Capítulo 5: Avaliação de Desempenho 

 O capítulo 5 avalia o desempenho de uma instância do framework para extração de 
informações nos formatos PDF, PS, DOC, RTF e HTML, tendo como saída arquivos de 
script SQL para inserção de dados e documentos XML em banco de dados MySQL. 
Nesse experimento, confronta-se a instância do framework com uma coleção de artigos 
científicos (em um dos cinco formatos de entradas anteriores), utilizando diferentes 
procedimentos e critérios, como validação cruzada, cobertura, tempo de processamento, 
etc. 

Capítulo 6: Conclusões 

 A conclusão dessa dissertação é apresentada no capítulo 6, trazendo as principais 
contribuições alcançadas por esse trabalho. Por último, são propostas algumas idéias 
para pesquisas e trabalhos futuros.  
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2 Formatos de Documentos 

Para que se compreenda parte da dificuldade envolvida na busca por uma forma 
eficiente de manipulação de documentos eletrônicos é preciso, antes de tudo, realizar 
um estudo sobre os conceitos existentes, para a criação dos mesmos.  

 Nesse contexto, destaca-se o trabalho de empresas e instituições como World Wide 
Web Consortium (W3C), Microsoft Corporation, Adobe, O’Reilly, etc. que, ao longo 
dos anos, vêm criando e propondo diversos formatos para a escrita e o intercâmbio de 
documentos por meios eletrônicos. Apesar do desejo incessante de cada organização 
sufocar os padrões de suas rivais, o que vem ocorrendo é o aparecimento de um grande 
número de formatos os mais variados possíveis, muitas vezes incompatíveis entre si.  

De uma maneira geral, os documentos podem ser classificados de acordo com dois 
grandes grupos: binários e textos. O primeiro gênero descreve o conteúdo dos 
documentos através de estruturas compiladas de dados, bastante particulares, 
interpretáveis, apenas, por software de domínio específico. O segundo, expressa o 
conteúdo através de caracteres, os quais podem ser lidos por editores de texto simples.  

 Esses dois grupos serão abordados, recebendo maior ênfase, porém, o segundo por 
representar, na maioria das vezes, padrões abertos. Seguindo esse pensamento, o 
restante desse capítulo encontra-se organizado da seguinte forma: a seção 2.1 traz uma 
breve discussão sobre padrões de codificações de caracteres; a 2.2 apresenta alguns 
formatos existentes para estruturação conceitual e/ou visual de documentos; e, por 
último, a seção 2.3 faz uma análise sobre algumas das ferramentas para manipulação 
desses formatos.  

2.1 Codificações de Caracteres 

Em linguagem natural, a menor unidade de informação é um caracter (ex.: uma letra em 
português ou um ideograma em chinês), sendo o alfabeto o conjunto dos caracteres 
possíveis na linguagem. Quando um caracter é lido em um documento-texto, através de 
um computador, na verdade, está sendo enviada apenas uma seqüência de bits. Dessa 
forma, uma das grandes diferenças existentes entre os documentos-texto está nos 
padrões de codificação de caracteres (character encoding) utilizados. 

 Codificação de caracteres, também conhecido como charset ou code page, é uma 
técnica utilizada pelos computadores para a conversão de informações binárias nos 
símbolos/hieróglifos esperados. Essa técnica define o conjunto de caracteres usado em 
um determinado documento, bem como o mapeamento entre cada um desses caracteres 
e sua respectiva representação binária. Dessa forma, dependendo do padrão de 
codificação utilizado, é possível para o computador saber, por exemplo, que uma 
seqüência de bits “01000001” representa na realidade uma letra “A”. 
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 Existem padrões de codificação de caracteres para as mais variadas linguagens 
naturais existentes pelo mundo. Na realidade, a diferença entre esses padrões se dá pela 
quantidade de bits utilizados e pelos símbolos/hieróglifos (ex.: uma letra latina ou 
ideograma chinês) que eles podem representar.  

 É interessante observar que a codificação de caracteres não especifica como 
incluir informações sobre a aparência ou estrutura conceitual de um pedaço do texto, 
sendo isso responsabilidade dos formatos de descrição de documentos (seção 2.2). A 
seguir serão apresentadas algumas das codificações de caracteres comumente utilizadas 
em países do ocidente.  

2.1.1 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 (ANSI_X3.4-1968). Devido à quantidade de bits, esse padrão suporta apenas o 
mapeamento de 128 caracteres.  

 Os caracteres de código 32 a 126 desse padrão são chamados caracteres 
imprimíveis e inclui letras, números, sinais de pontuação e algumas poucas 
representações miscelâneas. Nesse intervalo, são representados os símbolos comumente 
utilizados no idioma Inglês. Os demais caracteres (de 000 a 031 e 127) são caracteres de 
controle, ou seja, não são reservados para conter informações, mas sim para controlar 
dispositivos que usam a codificação. Dentre esses, destacam-se os caracteres para 
manipulação de impressora (ex.: LF), para protocolo de transmissão de dados (ex.: 
SOH, STX e ETX), controle de fluxo entre dispositivos de velocidades diferentes (ex.: 
DC1 e DC3) e caracteres não imprimíveis do teclado (ex.: ESC, BS e DEL).1   

2.1.2 ASCII Estendido e ISO/IEC 8859 

Com a popularização dos computadores pelo mundo, novos padrões de codificação de 
caracteres foram desenvolvidos por corporações e institutos de padronização com o 
objetivo de facilitar a expressão de outros idiomas diferentes do Inglês (ex.: ISO 646 da 
International Organization for Standardization).  

 Dentre esses padrões, destacam-se as extensões de 8-bits do ASCII, que 
possibilitaram o mapeamento de mais 128 caracteres, levando a um total de 256 
caracteres. Uma das extensões mais populares do ASCII foi o código de página 437 
desenvolvida pela IBM, que substituía os caracteres de controles por símbolos gráficos 
(ex.: ☺, ☻, ♥, etc.) e mapeou caracteres gráficos adicionais para os bytes superiores a 
128 (ex.: Ç, é, ▒, ┤,║, etc.).  

 Além do padrão da IBM, existe também o ISO/IEC 8859-1 (Latin-1) 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. Vale destacar ainda que existe uma diferença entre os 
                                                 

1 Maiores informações sobre o padrão ASCII podem ser obtidas em 
http://www.wordiq.com/definition/ASCII. 
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padrões ISO 8859-1 e o ISO-8859-1. Este último é um superconjunto do primeiro, 
definindo caracteres de controle para os códigos de valores 0 a 31 e 127 a 159, 
preenchendo assim os 256 caracteres possíveis a partir de 8-bits. 

 Atualmente, o ISO/IEC 8859-1 e o ASCII (7-bits) são as codificações de 
caracteres mais comumente usadas pelo mundo ocidental.2  

2.1.3 Unicode e ISO/IEC 10646 

O Unicode [Aliprand et al., 2003] e ISO/IEC 10646 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, lingüístico, etc.). São projetos ambiciosos 
para substituírem codificações de caracteres já existentes, mas problemáticas em 
ambientes multilíngües. 

Para tanto, os padrões Unicode e ISO/IEC 10646 são definidos em termos 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 10646 
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 10646 realizem o mapeamento de mais de um milhão de símbolos. A tabela a 
seguir mostra um exemplo de símbolos escritos em hexadecimal nas três formas de 
codificação do Unicode.  

 

Tabela 1 — Exemplo de formatação Unicode 

Caractere 

Formato 

    

UTF-32 00000041 000003A9 00008A9E 00010384 

UFT-16 0041 03A9 8A9E DC00 DB84 

UTF-8 41 CE A9 E8 AA 9E F0 90 8E 84 

 

 

O formato UTF-8 foi uma forma encontrada para tornar o Unicode compatível 
com o legado de 8-bits. No Unicode, os primeiros 128 caracteres são idênticos aos 
caracteres do ASCII.  

                                                 

2 Maiores informações sobre extensões do ASCII podem ser encontradas em http://www.fact-
index.com/e/ex/extended_ascii.html e http://www.wordiq.com/definition/Extended_ASCII. 
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Um outro padrão multilíngüe bastante conhecido é o ISO 2022, porém o mesmo 
não será discutido nesse trabalho.  

2.1.4 Referência de Caracteres 

Há casos em que uma dada codificação de caracteres ou uma configuração de hardware 
ou software podem impossibilitar a inserção de determinados caracteres em 
documentos. Para essas situações, existe um mecanismo independente de codificação de 
caracteres denominado referência de caracter, bastante comum nos descendentes do 
padrão SGML [Sperberg-McQueen & Burnard, 1993].  

 As referências de caracteres podem ser de duas formas: referências numéricas e de 
entidade de caracteres. Ambos os formatos possuem uma estrutura “&reference;”, em 
que o conteúdo “reference” varia de acordo com a forma de referência utilizada. 

 A referência numérica de caracteres especifica a posição de um caracter no 
conjunto de caracteres ISO/IEC 10646, podendo ser realizada de duas formas: números 
decimais (ex.: “&#229;”) ou hexadecimais (ex.: “&#xE5;”, onde “E5” é o número 
hexadecimal). 

 O segundo tipo, referência à entidade de caracteres, utiliza nomes simbólicos em 
vez de números. Exemplos desse gênero de referência são as entidades “&lt”, “&gt”, 
que representam os símbolos “<” e “>” e evitam possíveis confusões quando tais 
símbolos fazem parte do formato de descrição do documento, como ocorre com XML 
apresentado mais adiante na seção 2.2.1. Vale ainda destacar que as entidades de 
caracteres são sensíveis a letras maiúsculas e minúsculas e, por isso, entidades como 
“&gt;” e “&Gt;” são consideradas diferentes.  

2.2 Formatos de Especificação 

Além das formas de codificação é importante, também, um estudo sobre as formas de 
apresentação e/ou estruturação do conteúdo dos documentos, ou seja, de que forma as 
informações são inseridas nos textos. Nesse trabalho serão discutidos três grandes 
grupos de formatos de documentos: os formatos baseados em XML, os formatos 
Microsoft e os formatos Adobe.  

2.2.1 Formatos Extensíveis 

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, o XML vem ganhando um papel, cada vez maior, no intercâmbio de grande 
volume de dados, não limitando-se, apenas, ao âmbito da publicação eletrônica.  

Uma linguagem de marcação possui sua sintaxe definida a partir 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, 
quando há) existente entre essas tags. Além disso, atributos podem ser inseridos através 
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da adição de pares do tipo nome-valor (nome=“valor”) nas tags de abertura dos 
elementos.  

O XML teve sua origem em uma outra linguagem de marcação, denominada 
SGML (Standard Generalized Markup Language), bastante utilizada por décadas para 
publicação na área industrial. O SGML também foi a gênese de uma outra linguagem 
muito popular na Web, o HTML (Hypertext Markup Language). Apesar desses 
herdeiros serem extremamente conhecidos, o SGML não obteve maior popularidade 
devido à sua complexidade.  

Um das diferenças entre esses padrões (HTML e XML) é que o XML possui 
sintaxe mais rígida e define regras gramaticais para seus arquivos. 

Dentre as diferenças de sintaxe, destaca-se fato de XML possuir: (1) todos os 
elementos com tag de fechamento, (2) sensibilidade entre caracteres maiúsculo e 
minúsculo, (3) hierarquia correta entre elementos, (4) valores de atributos sempre entre 
aspas e (5) um único elemento raiz por documento. O não cumprimento de algum 
desses fatores por um XML torna-o um documento mal-formado e o cumprimento de 
todas essas características, um documento bem-formado. 

A primeira característica refere-se à obrigatoriedade de todo elemento aberto ser 
encerrado por uma tag de fechamento. Por exemplo, trechos como “<p>Isto é um 
parágrafo” devem ser representados como “<p>Isto é um parágrafo</p>”. No caso de 
elementos vazios, ou seja, que não possuem conteúdo (texto nem subelementos), uma 
barra (“/”) pode ser colocada antes do sinal de maior (“>”) das respectivas tags de 
abertura e omitida as tags de fechamento (ex.: “<br/>”).  

A segunda refere-se ao fato de XML considerar diferentes elementos com nomes 
aparentemente iguais, mas com uso distinto de caracteres maiúsculo e minúsculo. Por 
exemplo, o trecho “<p>Isto é um parágrafo</P>” está errado, pois, em XML, as tags 
“<p>” e “</P>” não são consideradas como pertencentes ao mesmo elemento.  

A terceira diz respeito à ordem de aparecimento das tags de fechamento entre 
super e subelementos, onde cada uma delas deve ser declarada no mesmo nível 
hierárquico de sua respectiva tag de abertura. Por exemplo, seqüências do tipo 
“<i><b></i></b>” são consideradas incorretas, devendo ser substituídas pela ordem 
“<i><b></b></i>”.  

Com relação ao uso de atributos, diferentemente de HTML, todos os valores de 
atributos em XML devem vir delimitados por aspas. Por exemplo, o trecho “<a 
href=www.google.com>Google</a>” não é permitido em um documento XML, pois o 
tornaria mal-formado. 

Por último, todo documento XML deve possuir um único elemento raiz, sendo 
consideradas incorretas estruturas como “<elem1> </elem1> <elem2> <child21/> 
</elem2>”, sendo consideradas válidas estruturas do tipo “<root> <child1/> <child2> 
<child21/> </child2> </root>”.  

Essa sintaxe rígida possibilitou o uso de gramáticas por arquivos XML. Estas são 
as responsáveis por definirem o conjunto de elementos, atributos e relações hierárquicas 
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admitidas em um grupo de documentos XML, ou seja, o vocabulário usado nesses 
arquivos.  

Basicamente existem dois padrões para a especificação de gramáticas XML: 
Document Type Definition (DTD) [Bray et al., 2004] e XML Schema [Fallside, 2001]. 
Dentre as diferenças existentes, destaca-se o fato de o XML Schema ser escrito em 
sintaxe XML e expressivamente superior ao DTD. Todavia, o papel de ambos é o 
mesmo: definir uma gramática para documentos XML. Essa característica possibilita o 
desenvolvimento de ferramentas para a validação automática de documentos a partir de 
uma gramática associada.  

Essa característica traz à tona o que é considerado a principal diferença entre o 
HTML e XML: enquanto aquele fornece um conjunto predefinido de tags, voltadas para 
o tratamento da apresentação e ações de documentos; este fornece um mecanismo (a 
definição de gramáticas) para a criação de um número ilimitado de tags para os mais 
variados fins, deixando a semântica das mesmas para os sistemas que as utilizam. É isso 
que faz do XML uma linguagem extensível. Por exemplo, enquanto em HTML uma tag 
“<p>” representa exatamente um parágrafo, a mesma em XML poderia significar um 
parâmetro, um preço, um parágrafo, uma pessoa, etc. ou algo sem nenhuma relação com 
“p”, como um título de livro. Dessa forma, XML realiza a separação entre o conteúdo 
de seus documentos e a visualização/interpretação dos mesmos, facilitando a 
manipulação por máquina desses documentos.  

 Para facilitar a compreensão do exposto até o momento, observe o trecho de 
código da Figura 1 (adaptado de [Tidwell, 2002]). 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>”) e primeiro 
(“<firstname>”) e último nomes (“<lastname>”) do cliente. Além disso, o elemento 
cidade possui um atributo estado (“state”), que informa a unidade federativa em que 
aquela se situa, sendo nesse exemplo expresso, respectivamente, pelos valores “San 
Diego” e “DC”. 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 
também poderia ser um outro padrão.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1— Registro de endereço escrito  em XML 

  

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<!DOCTYPE address SYSTEM "streetrec.dtd"> 
<address> 
 <name> 
  <title>Mr.</title> 
  <firstname>Davi</firstname> 
  <lastname>Cabral</lastname> 
 </name> 
 <street>1401 Main Street</street> 
 <city state="DC"> San Diego </city> 
 <postalcode>34829</postalcode> 
</address> 



 

21 

 A seguir, é mostrada a gramática DTD (por simplicidade) utilizada na definição do 
documento XML anterior (na segunda linha). Para facilitar a compreensão, vale 
destacar que o comando ELEMENT possui a seguinte estrutura: “<!ELEMENT nome-
do-elemento (conteúdo)>”, sendo a parte “conteúdo” formada ou por subelementos 
separados entre vírgulas, ou pelo valor “#PCDATA” indicando conteúdo-texto, etc. 
Além disso, o comando ATTLIST é utilizado para definir os atributos de um 
determinado elemento. 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 2 — Gramática DTD para um registro de endereço 

 

2.2.1.1 XHTML 

O XHTML (EXtensible HyperText Markup Language) é uma recomendação criada pelo 
W3C em 2000. O XHTML consiste de uma versão HTML combinada com sintaxe 
XML, desenvolvida com o objetivo de suceder/substituir o atual HTML 4.01 e de 
resolver o uso de maus HTML, que acabam exigindo browsers, cada vez mais, 
sofisticados e complexos. Os maus HTML consistem de documentos que, se 
convertidos para XML, seriam mal-formados, contendo tags de fechamento ausentes, 
valores de atributos sem aspas, hierarquia errada entre elementos, etc. 

 O fato de ser baseado em HTML significa que a semântica de suas tags é 
predefinida, sendo voltadas para apresentação de conteúdo de textos. Isso significa que 
o HTML possui uma relação direta com a forma de visualização dos dados, sendo por 
isso considerado um formato WYSIWYG (what you see is what you get).  

 Por ser baseado em XML, o XHTML herda também a rigidez sintático-gramatical 
presente no XML. Essa é a grande diferença entre o HTML e o XHTML, o que exige 
deste último, documentos bem-formados e válidos, além de elementos e atributos 
escritos obrigatoriamente em minúsculos. Além disso, todo documento XHTML deve 
possuir uma declaração DOCTYPE e apresentar os elementos “html”, “head” e “body” 
e o subelemento “title” dentro de “head”.  Um exemplo dessa estrutura mínima pode ser 
visto na Figura 3. 

 Adicionalmente, existem três tipos de documentos XHTML: Strict, Transitional e 
Frameset, todos especificados a partir do DTD utilizado pelo documento.  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!ELEMENT address (name, street, city, postal-code)> 
<!ELEMENT city (#PCDATA)> 
<!ATTLIST city 
 state CDATA #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT first-name (#PCDATA)> 
<!ELEMENT last-name (#PCDATA)> 
<!ELEMENT name (title, first-name, last-name)> 
<!ELEMENT postal-code (#PCDATA)> 
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 O primeiro gênero é usado quando se desejam documentos limpos, livres de 
excessivas especificações de apresentação, podendo ser usados em conjunto com CSS3 
(Cascading Style Sheets). Um exemplo desse tipo de documento pode ser visto na 
Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 — Estrutura mínima de um documento XHTML 

 

 O gênero Transitional, o segundo, é usado quando se desejam usar as vantagens 
das características de apresentação do HTML e suportar browsers que não sejam 
compatíveis com CSS. O DTD especificação para esse caso é 
“http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”. 

 O último tipo, o Frameset, é utilizado quando se pretendem utilizar frames HTML 
para separar a janela do browser em duas ou mais áreas distintas, sendo especificado 
pelo DTD “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd”. 

2.2.1.2 DocBook 

Criada em 1991 pela O’Reilly e Hal Computer Systems, o DocBook [Mertz, 2000] 
[Brockmeier, 2000] é uma linguagem de marcação XML/SGML desenvolvida 
originalmente para ajudar no intercâmbio da documentação UNIX. Ao longo do tempo, 
veio sofrendo modificações, não se restringindo mais àquela finalidade. Atualmente, 
encontra-se em sua versão 4.2, sobre o domínio da OASIS (Organization for the 
Advancement of Structured Information Standards). 

 O DocBook é basicamente um conjunto de tags, especificados por uma DTD, para 
a descrição de documentos técnicos, como artigos, livros e manuais. Embora seja 
focado no estilo técnico, ele é em geral suficiente para a descrição de grande parte dos 
documentos literários.  

                                                 

3 Maiores informações sobre CSS podem ser encontradas em http://www.w3c.org/Style/CSS/. 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 
1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
strict.dtd"> 
<html> 
 <head> 
  <title>Title goes here</title> 
 </head> 
 <body> 
  Body text goes here <br /> 
 </body> 
</html> 
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 É interessante destacar que um documento DocBook realiza anotações sobre a 
semântica e não sobre a aparência do documento, como acontece em XHTML. Isso 
possibilita um escritor preocupar-se, exclusivamente, com a estrutura dos documentos, 
deixando questões de formatação e apresentação a cargo dos editores ou outros 
usuários. Essa característica é desejável, uma vez que abordagens baseadas em detalhes 
de apresentação (WYSIWYG) tendem dificultar a atividade de conversão de 
documentos.  

 A seguir, é apresentado um exemplo simples de documento escrito nesse formato. 
Uma vez que seus elementos são de fácil compreensão, o mesmo dispensa maiores 
esclarecimentos sobre o seu conteúdo.  

 

Figura 4 — Exemplo de documento escrito em DocBook 

 

2.2.2 Formatos Microsoft 

Nessa seção, será discutido um dos formatos da Microsoft, o Rich Text Format. Existe 
ainda um outro formato bastante popular, o DOC, utilizado nas várias versões do editor 
de texto Microsoft Word, mas que não será descrito aqui por se tratar de um formato 
fechado.  

2.2.2.1 Rich Text Format 

A especificação Rich Text Format [RTF, 1999] é um formato de codificação de texto e 
gráficos criada inicialmente para facilitar o intercâmbio entre diferentes dispositivos de 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//OASIS//DTD DocBook XML V4.1.2//EN" 
  "http://www.oasis-open.org/docbook/xml/4.1.2/docbookx.dtd"> 
<article> 
 <articleinfo> 
  <title>Um exemplo de arquivo DocBook</title> 
  <author> 
   <firstname>Davi</firstname> 
   <surname>Cabral</surname> 
  </author> 
 </articleinfo> 
 <sect1> 
  <title>Título da seção de nível 1</title> 
  <para>Isto é um parágrafo...</para> 
  <sect2> 
   <title>Título da 1ª seção de nível 2</title> 
   <para>Isto é um outro parágrafo... </para> 
  </sect2> 
  <sect2> 
   <title>Título da 2ª seção de nível 2</title> 
   <para>Isto é ainda um outro parágrafo...</para> 
  </sect2> 
 </sect1> 
</article> 
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saída (ex.: impressoras, monitores, etc.), aplicações e sistemas operacionais. Um 
documento RTF pode utilizar os padrões de codificação de caracteres ANSI, PC-8, 
Macintosh ou IBM. Contudo, para facilitar transporte, o arquivo RTF deve consistir 
apenas de caracteres ASCII 7-bits e usar símbolos ASCII Estendido ou Unicode, 
exclusivamente, a partir de referências de caracteres4.  

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 
negrito pode ser habilitado e desabilitado a partir dos controles “\b” e “\b0”, 
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 de efeitos de fontes, estilos, cores das letras e fundos, informações de 
sumário, parágrafos, comentários, etc. 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 Autor:} Davi Medeiros Cabral}” teria o mesmo efeito que o 
código “\b Autor:\b0  Davi Medeiros Cabral”.  

 Com relação à estrutura do arquivo, a mesma deve conter no mínimo um grupo 
raiz, um cabeçalho e um conteúdo-texto. O grupo raiz é o par de chaves de abertura e 
fechamento mais externos, no qual estão inseridos o cabeçalho e o conteúdo do 
documento. O cabeçalho, por outro lado, é definido como um conjunto de informações 
de formatação do documento a serem utilizadas pelos interpretadores RTF, bem como 
referenciadas pelo conteúdo do próprio documento. Por último, o conteúdo-texto é a 
área em que o texto, em si, é inserido e as formatações do mesmo aplicadas.  

 Um exemplo completo de um arquivo RTF contendo a frase “Hello, world!” 
pode ser visto na Figura 5. 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. 

 

 

 

 

Figura 5 — Hello World em RTF 

                                                 

4 No RTF é utilizada uma referência de caracteres proprietária semelhante a apresentada na seção 2.1.4. 

{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deflang1046 
{\fonttbl{\f0\fswiss\fcharset0 Arial;}} 
{\colortbl\red0\green0\blue0} 
 
\viewkind4\uc1\pard\cf0\f0\fs20 Hello, world! 
} 
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 Por último, pode-se concluir que, apesar dessa apresentação resumida, a extração 
do conteúdo-texto e de formatação em arquivos RTF é relativamente fácil, devido à 
própria estrutura da linguagem.  

2.2.3 Formatos Adobe 

Dentre os padrões definidos pela Adobe, serão discutidos apenas os formatos Adobe 
PostScript (PS) [Weingartner, 1997] e Adobe Portable Document Format (PDF) [PDF, 
2003], por serem os principais meios de publicação eletrônica na Internet definidos por 
essa empresa.  

2.2.3.1 PostScript 

O PostScript (PS) [Weingartner, 1997] trata de uma linguagem, desenvolvida pela 
Adobe em 1985, com o propósito de ser uma solução, independente de dispositivo, para 
a descrição de imagens gráficas. Essa independência possibilitaria ao programador 
descrever imagens sem nenhuma referência a características específicas de dispositivos,  
como resolução de impressão e número de páginas, fazendo 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 (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 (quando há algum). 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. Esse tipo de pilha é 
denominado de pilha de operador no jargão PostScript. 

 Em PostScript, as fontes de textos são definidas em um tipo diferente de pilhas, 
denominadas dicionários, e armazenadas no RIP. Um dicionário de fontes contém um 
conjunto de operadores, dentre os quais muitos são definidos apenas para desenhar um 
simples caracter naquela fonte. Quando um RIP necessita escrever uma letra em 
determinada fonte, ele procura no seu dicionário da fonte o operador específico para 
desenhar, através de linhas e curvas, aquela letra e então invoca o operador. Contudo, as 
fontes não são a única coisa necessária para a formação de um texto. É interessante 
observar como o texto é inserido em arquivos PostScript. O código da Figura 6 é o 
exemplo de um documento escrito em PostScript para a impressão da frase “Hello, 
world!”.  

 Vê-se que, nas linhas 10 e 12 do código dado, a frase se encontra fragmentada em 
duas partes, “Hello,” e “world!”, definidas através da operação “show”. Além da 
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operação “show”, existe ainda um outro comando bastante importante na manipulação 
de textos em PostScript, que é o “moveto”. Este comando determina o posicionamento 
no plano cartesiano representado pela página da quina inferior-esquerda do fragmento 
de texto a ser inserido. Assim, os comandos “moveto” das linhas 9 e 11 são responsáveis 
pelo posicionamento dos resultados das linhas 10 e 12 nas coordenadas (72, 72) e (120, 
72), respectivamente. Por questão de esclarecimento, os caracteres no código precedidos 
pelo símbolo de porcentagem (“%”) são considerados comentários, e o comentário da 
primeira linha seguido pelo símbolo exclamação (“!”) informa que este arquivo é um 
arquivo PostScript. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 — Hello World em PostScript 

 

 Nesse exemplo, é possível observar a complexidade envolvida na extração e 
reestruturação de um texto em um documento escrito em PostScript. Uma das maiores 
dificuldades desse processo é o reconhecimento de quais segmentos de textos fazem 
parte de uma mesma linha, ou ainda, quais linhas em conjunto compõem um mesmo 
parágrafo.  

 Apesar dessa seção ser demasiadamente simples, ela é bastante elucidativa, 
principalmente no que se refere à complexidade de extração do conteúdo de arquivos 
PostScript, sendo essa atividade um dos maiores desafios impostos por essa linguagem.  

2.2.3.2  Portable Document Format 

Com o crescimento da Internet e, conseqüentemente, do intercâmbio de documentos em 
formato eletrônico, novas necessidades foram surgindo. Dentre elas, o aumento de 
interatividade e de performance dos documentos. Porém, essas necessidades estavam 
além das características suportadas pelo padrão Adobe PostScript, culminando no 

%! 
% Exemplo de impressão de texto 
 
/Times-Roman findfont  % Pegando a fonte base 
20 scalefont % Definindo da fonte para 20 pontos  
setfont                  % Fazendo-a a fonte corrente 
 
newpath                  % Start a new path 
72 72 moveto             % Quina inferior-esquerda do texto em (72,72)  
(Hello,) show % Escreva o texto "Hello," 
120 72 moveto % Quina inferior-esquerda do texto em (120,72)  
(world!) show % Escreva o texto "world!" 
 
showpage 
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surgimento em 1991 de um outro padrão denominado Adobe Portable Document 
Format (PDF) [PDF, 2003]5. 

 Apesar de serem linguagens diferentes, ambas pertencem a mesma família e por 
esse motivo possuem também certas semelhanças, dentre as quais a correspondência 
entre os operadores de manipulação de objetos gráficos e a utilização do mesmo modelo 
de geração de imagem (imaging model). 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. Algumas dessas diferenças são ressaltadas a seguir6: 

• Para a melhoria de performance dos documentos, os arquivos PDF não são 
definidos em ASCII, mas em termos de objetos, como se fossem arquivos 
PostScript pré-processados por um RIP; 

• Devido à necessidade de um aumento de performance na interatividade, foi 
necessário permitir um acesso arbitrário às partes constituintes dos programas 
(documentos) PDF. Para que tal acesso fosse possível, o padrão PDF definiu um 
formato bem mais estruturado para sua linguagem do que o padrão Adobe 
PostScript; 

• Para simplificar o seu processamento, o Adobe PDF não possui certas 
características típicas de linguagens de programação, por exemplo, 
procedimentos, variáveis e estruturas de controle; 

• Os documentos PDF armazenam informações com o intuito de garantir a 
fidelidade na visualização, por exemplo, informações sobre métricas de fontes. 
Em PostScript essa informação fica armazenada no RIP; 

• Arquivos PDF podem armazenar informações não só referentes à aparência das 
páginas, como também relacionadas ao comportamento e ao tipo de informações 
contida nos arquivos. Além das descrições de páginas, um documento PDF pode 
conter palavras-chave para buscas e indexações, notas de texto, links para 
hipertextos, arquivos anexados, sons e imagens, bem como teclas de atalho e 
campos para formulários interativos, cujos valores podem ser importados de ou 
exportados para outra aplicação.  

                                                 

5 Antes de 1991, o formato PDF havia sido referenciado como IPS (Interchange PostScript).  

6 Além da referência [PDF, 2003], também foi utilizado o artigo escrito por David Evans disponível no 
endereço http://www.physics.ohio-state.edu/~dws/imageinfo/pdf_ps_eps.html. 
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2.3 Ferramentas de Manipulação 

Além dos formatos de documentos e codificações de caracteres, a existência de 
ferramentas/bibliotecas de acesso a esses formatos é importante para o rápido 
desenvolvimento de novas aplicações e operações sobre os mesmos. Essa seção destina-
se ao tratamento dessas ferramentas, apresentando-as da mesma maneira como foram as 
descrições de formatos, ou seja, dividindo-as em três grandes grupos: ferramentas para 
formatos extensíveis, para formatos Microsoft e para Adobe. 

2.3.1 Formatos Extensíveis 

Apesar das possibilidades infinitas de criação de novos formatos baseados em 
linguagem de marcação, a estrutura simples dessas linguagens exige um grupo 
relativamente pequeno de gêneros de ferramentas. Dentre essas destacam-se os parsers, 
data bindings e corretores sintáticos de documentos. 

2.3.1.1 Parsers XML 

Um parser é legado da área de Compiladores, responsável pela divisão de uma 
linguagem em componentes menores que podem ser mais facilmente analisados, 
isolando 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]. Atualmente, W3C funciona como a concentradora dos esforços, 
definindo as especificações necessárias a um parser XML.  

 De uma maneira geral, os parsers XML podem ser analisados segundo dois 
aspectos: validação e interface. A primeira categoria refere-se ao fato de que, apesar 
desses parsers imporem regras sintáticas, nem todos sabem lidar com a validação de 
documentos, comparando-os com DTDs e XML Schemas. 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.  

 A interface baseada em objetos é conhecida também como DOM (Document 
Object Model), que cria na memória uma árvore de objetos (baseada nos conceitos de 
XML), contendo exatamente a mesma estrutura do documento em disco. Esses objetos 
são instâncias de uma hierarquia de classes, que implementam e especializam a 
interface nó (Node). Alguns tipos de nó podem conter nós-filho de vários tipos, 
enquanto outros, os nós-folha, não podem conter nada abaixo de suas estruturas. Esses 
tipos de nó e suas descrições são apresentados na Tabela 2. A Figura 7 traz um exemplo 
de uma árvore de objetos DOM criada a partir de dados contidos no XML da Figura 1 
(pág. 20, seção 2.2.1).  
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Tabela 2 — Descrição de nós em DOM 
Tipo de Nodo Descrição 

Document Representa o elemento raiz. 

Element Tipo de nodo que representa a maioria dos objetos, exceto texto. 

Attr Um atributo do elemento. 

Text Coleção de caracteres de Attr ou Element. 

CDATASection Um bloco de texto que pode conter elementos de marcação. Se existir, 
a marcação não é sofre parsing. 

EntityReference Representa uma referência para uma entidade ainda não expandida. 

Entity Representa uma entidade XML. 

ProcessingInstruction Uma instrução que define o comportamento do parser. 

Comment Contém o texto de um comentário contido no XML. 

DocumentType Uma representação do DTD do documento. 

DocumentFragment Um subconjunto de um Document, baseado em um Node, contendo 
todos os filhos deste. 

Notation Representa uma notação em XML. 

 

 Com relação à interface baseada em eventos, também conhecida como SAX 
(Simple API for XML), o parser não monta explicitamente uma árvore de objetos. Em 
vez disso, ele lê o arquivo e gera eventos à medida que elementos, atributos ou textos 
são encontrados no arquivo XML. Existem eventos para início de elemento, término de 
elemento, conteúdo de texto, entidades, etc. Essa abordagem é mais complexa de ser 
utilizada do que a baseada em objetos, porém em determinadas situações apresenta 
resultados mais eficientes. Para o XML da Figura 1, a aplicação de um parser SAX 
ocasionaria algo parecido com a Figura 8. 

 

 
Figura 7 — Árvore de objetos DOM 
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 Dentre os parsers XML existentes, destaca-se o Xerces2 do projeto Apache7, por 
apresentar tanto interface SAX quanto DOM, além de possuir recurso de validação de 
documentos a partir de DTDs e XML Schemas. Existem também ferramentas otimizadas 
para linguagens de programação, como o JDOM8, que possui uma abordagem 
semelhante ao DOM, mas direcionada para a linguagem Java.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 — Exemplo de seqüência de eventos SAX 

 

2.3.1.2 Data Bindings 

Um data binding de XML é uma alternativa para os parsers anteriormente 
apresentados. Um data binding 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, 
quando comparado com parsers DOM e SAX. 

 A abordagem utilizada é centrada em objeto [Bourret, 2003] [Sosnoski, 2003c] e 
possui três conceitos básicos: marshalling, unmarshalling e mapping. O primeiro é o 
processo de transformação de uma representação XML em um objeto em memória. O 
unmarshalling realiza o procedimento inverso, construindo, a partir de um objeto em 
memória, uma representação em XML. Por último, o mapping que é um conjunto de 
regras usadas para configurar as operações de marshalling e unmarshalling.  

 As regras utilizadas no mapping podem ser definidas de maneira implícita ou a 
partir de um arquivo XML externo. Regras implícitas levam em consideração objetos 
baseados em beans [Sosnoski, 2002]. Para uma classe ser considerada um bean deve 
satisfazer os seguintes critérios: 
                                                 

7 Maiores informações sobre o Xerces2 podem ser encontradas em http://xml.apache.org/xerces2-j. 

8 Para maiores informações sobre o JDOM, procurar no endereço http://www.jdom.org. 

Inicia documento 
Inicia elemento: address 
Inicia elemento: name 
Inicia elemento: title 
Caracteres: Mr. 
Finaliza elemento: title 
Inicia elemento: firstname 
Caracteres: Davi 
Finaliza elemento: firstname 
... 
Finaliza elemento: name 
... 
Finaliza elemento: address 
Finaliza documento 
 
end document 
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• Ser uma classe pública; 

• Definir um construtor padrão (sem argumentos) público; 

• Definir métodos getX e setX públicos para acesso aos dados.  

 Assim, beans serão associadas a tags, métodos setX com argumentos primitivos 
associados a atributos e métodos setX com argumentos complexos serão mapeados a 
subtags. Esse procedimento ser repete recursivamente no tratamento de argumentos 
complexos. 

 Como exemplo, os dados em XML da Figura 1 (pág. 20, seção 2.2.1) poderiam ser 
transformados por um data binding (marshalling) na estrutura de objetos mostrados na 
Figura 9. Uma vantagem dessa abordagem é que o programador não fica limitado a 
trabalhar com objetos do tipo element, text e attribute, como em DOM, tendo a 
liberdade de projetar sua própria hierarquia de classes. Além disso, atributos e 
elementos podem ser acessados via métodos de classe e novos métodos podem ser 
implementados para algum tipo de processamento. 

 

 
Figura 9 — Instância de registro em Data Binding 

 

 Uma ferramenta representativa para esse grupo é o framework Castor [Sosnoski, 
2002]. Maiores informações sobre Data Bindings podem ser encontradas nos trabalhos 
de Dennis Sosnoski: [Sosnoski, 2003a], [Sosnoski, 2003b] e [Sosnoski, 2003c]. 

2.3.1.3 Corretores Sintáticos 

O que neste trabalho está sendo chamado de Corretores Sintáticos de documentos deve 
ser compreendido como ferramentas para correção automática de erros sintáticos de 
documentos escritos em alguma linguagem de marcação. Tais ferramentas são úteis para 
o pré-processamento desses documentos mal-formados, antes deles serem lidos, por 
exemplo, a partir de parsers XML. 

 Os mais conhecidos corretores sintáticos de documentos são aqueles para 
documentos HTML, em que se destacam as ferramentas: HTML Tidy [Raggett, 2003] e 
sua respectiva versão Java, JTidy9. Como o HTML Tidy e o JTidy possuem a maioria 
das funcionalidades idênticas, serão abordadas, apenas, as características dessa última.  

                                                 

9 Disponível no SourceForge.net no endereço http://sourceforge.net/projects/jtidy. 
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 O JTidy é uma ferramenta capaz de trabalhar com documentos HTML codificados 
em ASCII, ISO Latin-1, UTF-8 ou ISO 2022 de 7 bits e transformá-los em arquivos 
XHTML (bem-formados) em ASCII. Para o caso a representação na saída de caracteres 
não ASCII, a ferramenta converte os mesmos em referências de caracteres.  

 Dentre os códigos encontrados em arquivos HTML, os mesmos podem ser 
classificados aqui em duas categorias: tratáveis e não tratáveis pelo JTidy. Dentre os 
problemas tratáveis destacam-se: tags de fechamento perdidas ou ordenadas 
incorretamente; hierarquia invertida de tags; atributos sem aspas; e tags e atributos não 
definidos no HTML 4.0. 

 Essa ferramenta também limpa o excesso de código (ex.: tags font e center) 
gerado por editores HTML (ex.: Microsoft Word 97 e 2000). Além disso, ela possui um 
limitado suporte para linguagens de pré-processamento como ASP, JSTE e PHP. 

 Com relação aos problemas não tratáveis, estes necessitam ser tratados 
previamente, antes da execução da ferramenta. Por exemplo, o JTidy não é capaz de 
identificar terminações “>” perdidas em tags, terminações de aspas perdidas em 
atributos nem atributos duplicados em uma mesma tag. Além disso, caracteres “<” e 
“>” inseridos dentro de atributos com aspas ou de scripts de linguagens de pré-
processamento também fazem a ferramenta se perder durante a sua execução.  

2.3.2 Formatos Microsoft 

Para engrandecer o estudo sobre os formatos Microsoft DOC e RTF, foram pesquisadas 
algumas ferramentas e bibliotecas de programação que auxiliam no tratamento de 
arquivos nesses formatos. A seguir, é apresentada uma breve descrição sobre as 
tecnologias encontradas, destacando alguns dos seus pontos fortes, bem como os fracos.  

2.3.2.1 MajiX 

MajiX [Hin, 2002] é uma ferramenta da TetraSix10 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, estilos, etc. Porém, 
a associação entre essas características e as tags é feita manualmente, após a escolha do 
DTD utilizado para o XML. Além disso, a codificação utilizada na saída é o padrão 
ISO-8859-1. 

 Na 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. Tais chamadas ao Word são 
realizadas usando um pacote Java denominado JACOB.  

 O JACOB11 (JAva-COM Bridge) é uma implementação Java para acesso a objetos 
COM (Component Object Model) Automation. Tal acesso é feito a partir de chamadas 
nativas implementadas em JNI (Java Native Interface) às bibliotecas COM e Win32, 
tornando o projeto dependente da plataforma Windows.  

                                                 

10 A TetraSix pode ser acessada pelo endereço http://www.tetrasix.com. 

11 O JACOB encontra-se hospedado no endereço http://danadler.com/jacob 
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 O COM, também conhecido como ActiveX, é uma tecnologia definida pela 
Microsoft para o manuseio de componentes de software. Essa interface é usada para 
possibilitar a comunicação entre softwares rodando em uma mesma máquina. Embora 
tenha sido implementado em outras plataformas, é principalmente usado na plataforma 
Windows, tendo como precursor o OLE (Object Linking and Embedding).  

2.3.2.2 Jakarta POI 

O POI12 é um projeto da Jakarta que busca o desenvolvimento de APIs Java para 
manipulação de arquivos escritos no OLE 2 Compound Document Format da Microsoft, 
formato este utilizado na escrita da maioria dos arquivos do Microsoft Office, por 
exemplo, o XLS e o DOC. O projeto como um todo é divido em subprojetos dentre os 
quais se destacam: POIFS, HSSF, HWPF e HPSF.  

 O POIFS é o componente base do projeto, sendo utilizado por todos os outros 
como a porta de comunicação Java para o OLE 2 Compound Document Format. O 
POIFS é a parte mais antiga do projeto e suporta tanto operações de leitura quanto de 
escrita.  

 O HSSF e o HWPF são os componentes de manipulação para os formatos 
Microsoft Excel (BIFF8) e Word 97-XP, respectivamente. Porém, apenas, a API HSSF 
encontra-se em um estado avançado e funcional.  

 Por último, a API HPSF é a porta Java para a manipulação do conjunto de 
atributos OLE 2 de um documento, por exemplo, o título, a data de modificação, o 
autor, etc., que podem ser utilizados por aplicações para fins específicos. Atualmente, 
esse componente suporta, apenas, a operação de leitura.  

2.3.2.3 OfficeBean 

O OpenOffice.org13 é ao mesmo tempo o nome de um projeto e de um software de 
escritório open source, que contém editores de texto e de planilha; gerenciador de 
apresentação, etc. Esse projeto também é responsável pelo desenvolvimento, em 
tecnologia Java Beans14, de um framework denominado OfficeBean15.  Esse framework 
possibilita a criação de aplicações Java capazes de manipular vários formatos de 
documentos, utilizando para isso os recursos de um processo OpenOffice.org rodando 
localmente. Tais recursos são acessados a partir de uma conexão estabelecida e 
gerenciada pelo OfficeBean e ocultada para o programador. 

A parte fundamental da ferramenta está contida no arquivo “officebean.jar”, cuja 
dependência de plataforma é encapsulada pelo acesso a uma biblioteca local: 
“officebean.dll” e “libofficebean.so”, respectivamente, para as plataformas Windows e 
Linux. 

                                                 

12 O projeto POI pode ser encontrado no endereço http://jakarta.apache.org/poi/ 

13 O projeto OpenOffice.org é hospedado no endereço http://www.openoffice.org/. 

14 Para maiores detalhes sobre a tecnologia Java Beans acesse o endereço http://java.sun.com/beans. 

15 O manual completo sobre a utilização do OfficeBean pode ser encontrado no endereço 
http://api.openoffice.org/docs/DevelopersGuide/OfficeBean/OfficeBean.htm 
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2.3.3 Formatos Adobe 

Essa seção traz uma breve discussão sobre bibliotecas e ferramentas para manipulação 
dos formatos Adobe PDF e PostScript, destacando, sempre que possível, pontos fracos e 
fortes das mesmas. Dentre as ferramentas estudadas, pode-se citar a Ps2ascii, Pstotext, 
Pdftohtml, PJ, iText, retepPDF, PDFLib, Faceless PDF library e PDFTextStream. 
Contudo, pela natureza desse trabalho, apenas as três primeiras serão descritas aqui.  

2.3.3.1 Ps2ascii  

O Ps2ascii 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 Ghostscript16, 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, 
imagens, etc. Apesar disso, ele tenta realizar algum tipo 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. Não obstante o esforço, o Ps2ascii ainda apresenta resultados 
insatisfatórios, principalmente, no que se refere ao tratamento de listas (numéricas ou 
não), da continuidade de parágrafos na passagem entre páginas, da separação entre 
títulos e parágrafos, etc. 

 Além desses, o Ghostscript possui outros scripts que podem ser utilizados na 
manipulação de formato Adobe, por exemplo, o Ps2pdf e o Pdf2ps para a conversão de 
PS em PDF e do inverso, respectivamente.  

2.3.3.2 Pstotext 

O Pstotext [Birrell & McJones, 1998] é um programa para extração de texto em 
arquivos PostScript e PDF, escrito por Paul McJones e Andrew Birrelll do Centro de 
Pesquisa da Digital Equipment Corporation, e que atualmente é disponibilizado com 
GhostView, um visualizador para tais formatos. 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 pós-processamento do texto.  

 O texto extraído pelo Pstotext é organizado em palavras, dispostas na mesma 
seqüência em que são escritas em um documento PostScript ou PDF. De maneira geral, 
as palavras são separadas por caracteres de espaço em branco, nova linha ou nova 
página, dependendo se pertencem ou não a uma nova linha ou uma nova página for 
encontrada. Com relação ao reconhecimento de palavras, o Pstotext utiliza a seguinte 
heurística: Strings separadas por uma distância menor do que 0.3 vezes o tamanho 
mínimo da média de comprimento dos caracteres compartilham uma mesma palavra. 

                                                 

16 Informações sobre o Ghostscript podem ser encontradas em http://www.cs.wisc.edu/~ghost/ ou 
http://www.ghostscript.com/ 
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Além disso, o formato de saída do Pstotext segue o código de caracter ISO 8859-1 
(Latin-1), lidando com pontuações e codificações de caracteres melhor do que o 
Ps2ascii.  

 Porém, as características apresentadas pelo Pstotext possuem, ainda, algumas 
limitações. Por exemplo, a seqüência em que as palavras são escritas em PostScript ou 
PDF (lembre-se de que são usados comandos para posicionar horizontal e verticalmente 
as Strings dentro texto) pode algumas vezes não representar a mesma ordem da leitura 
humana, tornando o texto extraído de difícil compreensão. Além disso, por ser 
exclusivamente voltado ao tratamento de palavras pertencentes a uma mesma linha, o 
Pstotext peca por não analisar os relacionamentos existentes entre linhas diferentes de 
um mesmo texto para a formação de parágrafos. Por último, devido à saída em texto 
simples, assim como o Ps2ascii, o Pstotext não é capaz de lidar com imagens, 
formatação de texto, etc. 

2.3.3.3 Pdftohtml 

O Pdftohtml é um programa baseado no pacote Xpdf [XPDF, 2004] de Derek Noonburg 
para conversão de arquivos PDF para os formatos HTML e XML. Inicialmente 
desenvolvida por Gueorgui Ovtcharov e Rainer Dorsch, essa ferramenta mantida 
atualmente por Mikhail Kruk17 como um projeto Open Source do SourceForge.org.  

 A saída padrão do Pdftohtml são 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. 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 ...>”.  

 Porém, esse padrão pode ser modificado através de opções pré-definidas e 
utilizadas no momento de execução do Pdftohtml. Dentre essas, destacam-se a opção “-
xml” responsável por solicitar que a saída da ferramenta seja feita em um único arquivo 
no formato XML, codificado segundo a norma técnica ISO-8859-1. Um exemplo desse 
arquivo pode ser visto na Figura 10.  

 Apesar das diferenças filosóficas e sintáticas, e do número de arquivos gerados 
pelas saídas em HTML e XML, ambas as saídas trazem consigo certas semelhanças 
estruturais, por exemplo, a divisão do conteúdo do texto em unidades como linhas e 
páginas, utilizando respectivamente tags “<text ...>” e “<page ...>”. A diferença 
fundamental entre as duas saídas é que o formato XML gerado traz consigo informações 
adicionais sobre o layout do documento como definição de fontes, posicionamento e 
área ocupada por partes de texto e pelas páginas, etc. Uma outra vantagem é que a saída 
em XML se beneficia das diversas ferramentas e tecnologias de manipulação existentes 
para esse formato. Contudo, essa saída possui algumas desvantagens ou problemas, 
dentre os quais destacam-se o não tratamento de imagens e figuras e a freqüente 
inversão da ordem das tags de fechamento “</b>” e “</i>”, quando as mesmas são 
utilizadas em uma mesma linha do texto. Este último problema é relativamente grave, 
pois torna o arquivo XML de saída um XML mal-formado.  

                                                 

17 O endereço do projeto é http://sourceforge.net/projects/pdftohtml/. 
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Figura 10 — Exemplo de XML de saída do Pdftohtml 

 

 Além da opção apresentada e de outras da ferramenta Pdftohtml, existem, ainda, 
três opções que merecem destaque: “-noframes”, “-c” e “-upw”.  A primeira e a segunda 
possibilitam, respectivamente, que a saída padrão em HTML seja feita em um único 
arquivo e que informações de layout sejam inseridas no HTML, assim como no XML. 
Com relação às informações de layout, as mesmas são inseridas no HTML através de 
tags “<div ...>” (posicionamento do texto) e de classes CSS (estilo das fontes). 
Adicionalmente, com a opção “-c” as imagens utilizadas pelo documento são salvas no 
formato PNG.  Por último a terceira opção fornece o subsídio necessário ao tratamento 
de documentos codificados com senha.  

 Vale ainda ressaltar que, independente da opção escolhida, existe um problema 
trazido pela ferramenta ao tentar extrair tabelas e algumas imagens contendo trechos de 
texto. Esse problema faz que o resultado conseguido não seja exatamente o esperado, 
principalmente, se as questões de formatação forem levadas em consideração. Apesar 
dessas limitações, o Pdftohtml fornece excelentes subsídios para o desenvolvimento de 
ferramentas mais eficientes no tratamento de arquivos PDF.  

2.3.4 Comparação entre Ferramentas 

Para facilitar a compreensão sobre as ferramentas de manipulação de documentos 
utilizadas nesse estudo, faz-se necessário apresentar um resumo das principais 
semelhanças e diferenças dessas ferramentas. Tal resumo pode ser visto na Tabela 3, na 
qual as informações contidas na mesma estão organizadas segundo as principais 
características dos formatos de entrada e saída utilizados. 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<!DOCTYPE pdf2xml SYSTEM "pdf2xml.dtd"> 
 
<pdf2xml> 
 <page number="1" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> 
 <fontspec id="0" size="19" family="Times" color="#000000"/> 
  <fontspec id="1" size="14" family="Times" color="#000000"/> 
  <fontspec id="2" size="10" family="Times" color="#000000"/> 
  . . .  
  <text top="117" left="201" width="516" height="34" font="0"><b>Extracting…</b></text> 
  <text top="200" left="194" width="529" height="20" font="1"><b>Craig G…</b></text> 
  <text top="230" left="210" width="496" height="17" font="2"><i>Computer…</i></text> 
  . . . 
 </page> 
 . . .  
 <page number="2" position="absolute" top="0" left="0" height="1188" width="918"> 
  <fontspec id="4" size="25" family="Times" color="#000000"/> 
  . . .  
  <text top="137" left="135" width="117" height="26" font="4"><b>Summary</b></text> 
  <text top="177" left="135" width="648" height="17" font="3">We show how to…</text> 
  <text top="207" left="135" width="648" height="17" font="3">inadequate…</text> 
 . . . 
 </page> 
</pdf2xml> 
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Tabela 3 — Resumo das ferramentas de manipulação de documentos 

Formatos de Entrada Características 

dos Documentos 

Ferramentas Formatos de Saída 

Parsers XML  XML padronizado. 

Data Bindings XML personalizado. XHTML WYSIWYG 

JTidy XHTML. 

Parsers XML XML padronizado. 
Extensível 

DocBook 

Separação entre 
conteúdo e 
apresentação. 
Semântica rica. Data Bindings XML personalizado. 

RTF WYSIWYG MajiX 
XML personalizável, mais 
figuras. 

Microsoft 
DOC WYSIWYG 

MajiX (precisa 
do MS Word) 

XML personalizável, mais 
figuras. 

Pdftohtml 
XML proprietário e 
fragmentado, mais layout e 
figuras. 

PDF 
WYSIWYG 
fragmentado 

Pdf2ps PS. 
Ps2pdf PDF. 

Adobe 

PS 
WYSIWYG 
fragmentado Ps2ascii Texto ASCII (sem figuras). 

 

2.4 Conclusão 

Nesse capítulo, foram apresentados conceitos envolvidos na construção de documentos 
eletrônicos, bem como formatos e ferramentas existentes para a representação e 
manipulação dos mesmos. Através desse estudo, foi possível perceber-se a diferença 
entre os vários formatos para construção de documentos, indo desde representações 
WYSIWYG (ex.: um simples XHTML ou um complexo PDF), semanticamente pobres, 
até as semanticamente mais ricas (ex.: DocBook). Dentre as conseqüências advindas 
dessa complexidade, destaca-se a dificuldade da conversão entre os vários formatos.  

 Apesar de existirem grandes projetos com o objetivo de criarem ferramentas 
completas e eficientes para a manipulação de arquivos nos formatos DOC, PostScript e 
PDF, algumas se encontram relativamente incompletas (em estado inicial) ou ainda 
dependentes de plataforma, como é o caso das ferramentas para o formato DOC. Dentre 
as ferramentas apresentadas, destacam-se o MajiX e Pdftohtml por possibilitarem 
conversão para o formato XML e por extraírem informações adicionais sobre o layout 
dos documentos de entrada. Devido à solidificação das ferramentas para XML, essas 
características facilitam a criação de novas aplicações que utilizem as saídas do MajiX e 
Pdftohtml para processamento adicional.  

 No próximo capítulo, será apresentado o estado da arte da extração de informações 
de documentos, onde serão apresentados os conceitos básicos e as diversas técnicas 
existentes para essa abordagem. 
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3 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 dos SGBDs. 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 documentos” [Kushmerick & Thomas, 
2003]. Tais sistemas têm por objetivo identificar trechos em um documento de entrada 
que possam preencher corretamente os campos (slots) em um formulário (template) de 
saída. Assim, um sistema de EI não é obrigado a interpretar todo o documento que está 
sendo processado, mas apenas as partes que lhe convém. A Figura 11 a seguir mostra 
resumidamente esse processo. [Silva, 2004] 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 11 — Resumo do processo de um sistema de extração de informações 
 

 

 A extração de informação é uma técnica de processamento de texto complementar 
a Recuperação de Informação (RI), o que a torna bastante importante na manipulação de 
documentos. Contudo, esta técnica se diferencia da extração de informação pelo fato de 
obter documentos relevantes e não informações a partir de uma coleção de documentos. 
Além disso, a RI existe basicamente desde o tempo das bases de dados de documentos, 
enquanto a EI, apenas há poucas décadas. 

C. Vincent Protho, chairman and chief 
executive officer of this maker of 
semiconductors, was named to the additional 
post of president, succeeding John W. Smith, 
who resigned to pursue other interests. 
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 Os trabalhos sobre EI tiveram seu início em meados dos anos 60, através de 
projetos orientados a Processamento de Linguagem Natural (ou PLN) [Gaizauskas & 
Wilks, 1998], como o Linguistic String Project18 da Universidade de Nova York. As 
pesquisas de extração de informação realmente só sofreram um grande impulso no final 
de 1980, com a criação das conferências MUC (Message Understanding Conferences), 
patrocinadas pela agência de defesa dos Estados Unidos, a DARPA. Tais conferências 
tinham o intuito de avaliar e promover o avanço tecnológico em EI, contribuindo dessa 
forma para a formalização da tarefa de extração de informação e das métricas utilizadas 
na avaliação de desempenho. Até então não havia sido possível analisarem-se 
quantitativamente os sistemas existentes sobre uma mesma coleção de textos e um 
mesmo critério de avaliação.  

 As MUCs foram realizadas em um total de 7 conferências, iniciando em 1981 
sobre o domínio mensagens de operações táticas navais com o MUC-1 e finalizando em 
1997 sobre o lançamento de veículos aéreos com o MUC-7. Além disso, vale destacar a 
avaliação de sistemas de EI no MUC-5 sobre os idiomas Inglês e Japonês. Um breve 
histórico das conferências pode ser visto em [Grishman & Sundheim, 1996] e as 
informações mais recentes no NIST19, atual hospedeiro do MUC. 

 Até a década de 90, os sistemas de EI eram desenvolvidos basicamente com 
técnicas de PLN, voltados para extração em textos livres, sem nenhuma estrutura de 
formatação, como o da Figura 11. Para o funcionamento desses sistemas, era necessário 
realizar um pré-processamento lingüístico sobre as palavras contidas nos documentos de 
entrada para a identificação, dentre outras coisas, de classes sintáticas e semânticas.  A 
partir de 1990, com o crescimento da Internet, tornou-se mais evidente o que [Eikvil, 
1999] denominou de documentos Web. Esses documentos se diferenciaram dos 
tradicionalmente usados em EI por apresentarem freqüentes mudanças nos conteúdos 
dos documentos, grandes volumes de informações em fontes independentes e de textos 
estruturados e semi-estruturados em estruturas agramaticais/pobres gramaticalmente etc. 

 Assim, a tradicional técnica de PLN, que exigia uma rica estrutura gramatical e 
um elevado tempo de processamento, tornou-se inadequada (ou mesmo inviável). Isso 
motivou a criação de um novo grupo de sistemas de EI, denominados Wrappers, 
baseados em outras características do texto, além de informações lingüísticas. Dentre 
essas características, destacam-se o uso de delimitadores estruturais e tokens, 
freqüências estatísticas das palavras, metainformações, ortografia, etc. 

 Como esse trabalho lida principalmente com wrappers, o termo “sistemas de EI” 
será freqüentemente utilizado com o mesmo significado daquele. Adicionalmente, as 
subseções desse capítulo abordam em maiores detalhes a questão dos wrappers, sendo 
organizadas da seguinte forma: a seção 3.1 apresenta os conceitos básicos envolvidos na 
EI; a seção 3.2 discute as formas de classificação desses sistemas; exemplos de técnicas 
de extração em documentos semi-estruturados e aprendizagem semi-automática são 
apresentados nas seções 3.3 e 3.4, respectivamente; por último, a seção 3.4 conclui o 
capítulo.  
                                                 

18 Disponível no endereço http://www.cs.nyu.edu/cs/projects/lsp. 

19 O endereço do NIST referente às conferências do MUC é 
http://www.itl.nist.gov/iaui/894.02/related_projects/muc/index.html 
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3.1 Conceitos Básicos 

Essa seção é considerada introdutória em relação aos sistemas de EI, pois traz os 
conceitos básicos/comuns ao estudo desses sistemas. Os assuntos abordados são: os 
tipos de textos a partir dos quais as informações podem ser extraídas; as formas de 
extração de informações; os problemas trazidos com a extração das mesmas e as 
métricas utilizadas na avaliação dos sistemas.  

3.1.1 Tipos de Textos 

Um critério de fundamental importância para a escolha da técnica utilizada por um 
sistema de EI é o tipo do texto a partir do qual os dados serão extraídos. Esse critério 
pode ser observado de acordo com dois pontos de vista, denominados nesse trabalho 
como: perspectiva da comunidade de inteligência artificial (PIA) e perspectiva da 
comunidade de banco de dados (PBD). 

 De acordo com a PIA, existem três classes de conteúdo de documentos: textos 
estruturados, textos semi-estruturados ou textos livres, esse último, também, 
denominado não-estruturado [Soderland, 1999]. Por outro lado, a PBD divide tudo em 
duas classes de documentos: os que contêm dados semi-estruturados e os que contêm 
textos semi-estruturados [Laender et al., 2002].  

 A diferença entre essas duas perspectivas se dá pelo intervalo de abrangência de 
cada uma de suas classes, pois na prática elas qualificam o mesmo universo de coisas. 
Por exemplo, a classe PBD de textos semi-estruturados engloba as classes PIA de textos 
semi-estruturados e livres; o mesmo ocorre entre as classes PBD de dados semi-
estruturados e a classe PIA de texto estruturado. 

 Pelo fato anterior e pela sua categorização ser a mais solidificada na literatura, a 
PIA é a classificação adotada por este trabalho. A seguir, é apresentada uma descrição 
sobre as três classes de documentos, que a constituem. 

3.1.1.1 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. Essas 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.  

 A seguir, é mostrado um exemplo de texto estruturado, contendo a previsão do 
tempo para cinco dias na cidade do Recife, gerado automaticamente pela página do 
jornal BBC20.  

 

                                                 

20 A página de previsão do tempo do jornal BBC pode ser encontrada no endereço 
http://www.bbc.co.uk/weather/5day.shtml?world=7250. 
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Figura 12 — Texto estruturado extraído do jornal BBC  

 

 Um exemplo de wrapper que trabalha com esse tipo de texto é o NoDoSE 
[Adelberg, 1998]. 

3.1.1.2 Texto Livre 

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.  

 Tendo em vista a ausência de características de formatação, os textos livres 
exigem passos adicionais para que a extração de informações seja possível. De uma 
maneira geral, um pré-processamento lingüístico é requerido para a análise sintática e 
semântica das palavras contidas no documento. A partir desse pré-processamento, são 
identificados padrões de relacionamentos sintáticos e/ou semânticos entre as palavras 
para a composição das regras de extração.  

 

  

 

 

Figura 13 —Texto livre no domínio de sucessão de gerência 

 

 
C. Vincent Protho, chairman and chief executive officer of this maker of 
semiconductors, was named to the additional post of president, succeeding 
John W. Smith, who resigned to pursue other interests. 
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Enquadram-se nesse gênero, artigos de jornais e revistas, textos literários, cartas, etc. 
Um exemplo de texto livre, contendo informações sobre troca de gerência, pode ser 
visto na Figura 13. Dentre os sistemas de extração de informação que trabalham com 
esse tipo de texto, destaca-se WHISK [Soderland, 1999].  

3.1.1.3 Texto Semi-Estruturado 

Os textos semi-estruturados encontram-se numa posição intermediária entre esses dois 
extremos, o não-estruturado e o estruturado, apresentando, muitas vezes, uma 
linguagem agramatical. Isso significa que a gramática da linguagem natural não é 
rigidamente respeitada, podendo ser escrita em estilo telegráfico, redigindo as palavras 
de maneira abreviada. Além disso, 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.  

 Nota-se que, tanto analisadores gramaticais utilizados em textos livres, quanto as 
regras rígidas em textos estruturados não seriam suficientes para essa abordagem. No 
caso de um texto semi-estruturado, por exemplo, um analisador gramatical poderia 
procurar por sujeitos, verbos ou objetos no documento, não os encontrando. 

 A seguir, é apresentado um exemplo para esse tipo de documento, descrevendo em 
HTML a ocorrência de duas referências bibliográficas. Analisando essas referências, é 
possível perceber que ambas apresentam abreviações como vol., pp. e ed. em 
substituição a palavras como volume, páginas e editora; e que certas informações estão 
presentes ou repetidas em uma das referências e ausentes na outra como ocorre com as 
páginas. Além disso, os estilos de formatação existentes no documento, apesar de não 
constituírem uma linguagem natural, podem auxiliar na demarcação de informações 
como no caso dos títulos da obras, que são apresentados em negrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 — Texto semi-estruturado contendo referências bibliográficas 

  

 
<p>L.J. Cahill, R. Gaizauskas, and R. Evans. (1992) <b>POETIC: A Fully-
Implemented NL System for Understanding Traffic Reports</b> In <i>Fully-
Implemented Natural Language Understanding Systems</i>: Proceedings of 
the Trento Workshop, March 30, 1992, pp. 86-99, IWBS Report No. 236, IBM 
Institute for Knowledge Based Systems, Heidelberg, 1992.</p> 
 
<p>Yorick Wilks, Jim Cowie, Ted Dunning, and Louise Guthrie. (in press) 
<b>Text processing using multi-lingual resources at CRL</b>. In N. Ostler 
(ed.) Special Issue of the Journal of Literary and Linguistic Computing: Text 
Processing In Europe and the USA. Vol 8. Oxford: Oxford University Press. 
1994</p> 
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Dentre os wrappers que trabalham com esse tipo de texto, destacam-se o SRV 
[Freitag, 1998], BWI [Freitag & Kushmerick, 2000], STALKER [Muslea et al., 2001] e 
RAPIER [Califf & Mooney, 1999].  

3.1.2 Tipos de Extração 

Além dos tipos de documentos de entrada, uma outra característica importante é a forma 
como as informações são extraídas e utilizadas na construção dos formulários (template) 
de saída. Essa seção discute duas classificações referentes a esse assunto: (1) extração 
single-slot e multi-slot; e (2) extração top-down e bottom-up.  

3.1.2.1 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 acordo 
com [Soderland, 1999], de duas formas: (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.  

 Para melhor compreender esses conceitos, a Figura 15 traz um exemplo em 
HTML de um anúncio semi-estruturado, contendo informações sobre aluguéis de 
apartamentos. Nesse exemplo é possível perceber-se a existência de mais de um evento 
(event) de ambientes disponíveis para locação, ou seja, de mais de um conjunto de 
informações inter-relacionadas descrevendo imóveis distintos: um ambiente de um 
quarto por $675,00 e um outro de três quartos por $995,00, ambos na vizinhança de 
Capitol Hill.  

 

 

 

 

Figura 15 — Anúncio semi-estruturado de aluguéis de apartamentos 

 

 Tais informações são extraídas em sistemas de EI single-slot e multi-slot é 
resumida na Figura 16. Como se pode observar, não é possível identificar no formulário 
single-slot quais preços estão relacionados a quais quartos e/ou bairros. Isso acontece 
quando mais de uma ocorrência dos campos definidos no formulário de saída (ex.: 
vizinhança, quartos, preço) existe no documento de entrada. Nos domínios em que as 
relações entre os campos de um evento devem ser estabelecidas, a abordagem single-
slot torna-se um problema. Para esses casos, é indicada a utilização de técnicas de 
extração multi-slot, sendo o resultado obtido semelhante ao mostrado na Figura 16b.  

 Dentre os sistemas, que utilizam a abordagem single-slot, destacam-se o SRV e 
o RAPIER. Sistemas representativos da abordagem multi-slot são o Pinocchio 
[Ciravegna, 2000] e o WHISK. 

 
Capitol Hill – 1 br twnhme. Fplc D/W W/D. Undrgrnd pkg incl $675. 3 
BR, upper flr of turn of ctry HOME. Incl gar, grt N. Hill loc $995. (206) 
99-9999 <br> <i> <font size=-2> (This ad last ran on 08/03/97.) </font> 
</i> <hr> 
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Neighborhood:  Capitol Hill 
Bedrooms:  3 
Price:  995 

 
 
Neighborhood:  Capitol Hill 
Neighborhood:  Capitol Hill 
Bedrooms:  1 
Bedrooms:  3 
Price:  675 
Price:  995 
 

 

 
Neighborhood:  Capitol Hill 
Bedrooms:  1 
Price:  675 

(a) Formulário single-slot  (b) Formulário multi-slot 
Figura 16 — Formulários de saída em sistemas single-slot e multi-slot 

 

3.1.2.2 Top-down e Bottom-up 

Um 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. Alguns dos sistemas que representam 
essa categoria são o WHISK e o SRV. 

 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. Como 
exemplos de sistemas que utilizam essa abordagem, destacam-se o RAPIER, o DeByE 
[Ribeiro-Neto et al., 1999] e o BYU [Embley et al., 1999]. 

3.1.3 Falhas e Métricas 

Ainda não existe um processo de extração que obtenha perfeitamente todas as 
informações desejadas, contidas nos documentos de um determinado domínio. Dessa 
forma, faz-se necessário um estudo sobre os tipos de problemas comumente encontrados 
na extração de informações, bem como sobre as métricas utilizadas para a comparação 
dos processos e sistemas existentes. Esses dois assuntos serão discutidos nas subseções 
seguintes. 

3.1.3.1 Problemas de Extração 

Durante o processo de extração de informações alguns fatos passíveis de tratamento 
devem ser observados. Segundo [Kushmerick & Thomas, 2003], os problemas mais 
comuns na extração de informações são: campos ausentes, campos multivalorados, 
múltiplas ordens de campos, delimitadores disjuntivos, delimitadores ausentes, exceções 
tipográficas, delimitadores seqüenciais e hierarquia de dados. 

 Campos ausentes: Campos podem estar presentes em determinados textos de 
entrada e ausentes em outros. A ausência de delimitadores dos respectivos campos 
poderá fazer que o processo de EI não funcione como o esperado para o restante do 
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documento. Por exemplo, em um documento de dissertação, o mês de publicação pode 
vir no texto antes do ano de publicação, enquanto, em outro documento desse mesmo 
domínio, tal campo pode não estar presente.  

 Campos multivalorados: Além do relacionamento um-para-um entre um campo 
no formulário de saída e seu respectivo valor do documento de entrada, podem ocorrer 
casos em que um campo está relacionado a vários valores. Essa situação difere-se do 
conceito de multi-slot, pois trata de uma estrutura de múltiplos campos e sim de um 
campo com múltiplos valores em uma mesma estrutura de saída.  

 Múltiplas ordens de campos: A ordem em que campos e delimitadores são 
apresentados pode não ser fixa e variar entre textos de entrada de um mesmo domínio. 
Na capa de dissertações e teses, a ordem em que os campos título, nome da universidade 
e autor aparecem no texto não é uniforme entre os documentos desse domínio. 

 Delimitadores disjuntivos: Um campo pode apresentar delimitadores diferentes 
em um mesmo documento multi-slot e/ou distintos documentos. Por exemplo, o nome 
do autor de um documento pode ser precedido pelo delimitador “Autor:” em um 
determinado texto, pelo delimitador “Autor(a):” em um outro, ou ainda pelo tratamento 
“Sr.” em um terceiro documento.  

 Delimitadores ausentes: Alguns campos podem não possuir delimitadores. Por 
exemplo, em um curso acadêmico, o nome da disciplina e o ano em que a mesma foi 
ministrada podem aparecer em um texto da seguinte maneira “CALC2003”. 

 Exceções e erros tipográficos: Textos do mundo real normalmente contêm erros 
que podem inviabilizar a extração. Alguns delimitadores e/ou campos podem conter 
pequenas variações que terminam por inviabilizar a extração em todo o documento de 
entrada. Por exemplo, um campo contendo o valor “Univeridade Federal de 
Pernambuco” poderia inviabilizar sua extração pela existência de um erro ortográfico 
ocorrido na primeira palavra desse campo.  

 Delimitadores seqüenciais: Campos podem ser identificados por delimitadores 
consecutivos e não colineares, em que a abordagem de delimitadores únicos para cada 
campo torna-se menos eficiente. Por exemplo, a localização de um campo autor 
utilizando delimitador seqüencial poderia, por exemplo, começar procurando por 
“<H1>”, em seguida ignorar todos caracteres até encontrar “<BR/>” e, posteriormente, 
realizar o mesmo procedimento até localizar “by”. 

 Dado organizado hierarquicamente: Textos que não possuem uma estrutura 
tabular podem exigir uma extração mais complicada baseada em uma estrutura aninhada 
ou embutida. A extração de informações contidas em um documento pode ser realizada 
em vários níveis: em uma etapa macro poderiam ser extraídos a capa e os capítulos do 
texto; enquanto em uma etapa mais específica as informações do título e autor poderiam 
ser extraídas a partir da capa; e os títulos, subtítulos e suas numerações, a partir dos 
capítulos.  

3.1.3.2 Métricas de Extração 

A eficiência de um sistema de EI depende das informações que foram extraídas e da 
qualidade destas. Para que uma instância de um campo do formulário de saída possa ser 
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considerada sem falhas, a mesma deve estar associada à informação correta no texto de 
entrada. Quando isso ocorre, a instância é denominada positiva verdadeira (true 
positive), caso contrário, chama-se positiva falsa (false positive), ou seja, não existe uma 
associação no texto de entrada. Também há os casos conhecidos como negativa falsa 
(false negative), em que uma informação existe no texto de entrada, mas não é 
preenchida no template de saída. 

 A partir desses conceitos, é possível definir as métricas comumente utilizadas em 
extração de informação, as quais de uma maneira geral são herdadas da área de 
Recuperação de Informação (RI). As principais métricas são a precisão (precision) e a 
cobertura (recall), tomadas, normalmente, como base para todas as demais. Precisão é a 
porcentagem de informações relevantes obtidas como resultado de uma operação, sobre 
todas as informações obtidas nessa operação. Cobertura é a porcentagem de 
informações relevantes obtidas como resultado de uma operação, sobre o conjunto total 
de documentos relevantes existentes no universo amostral, quer tenham sido ou não 
obtidos como resultado da operação. Esses dois conceitos podem ser escritos em termos 
de positivas verdadeiras (PV), positivas falsas (PF) e negativas falsas (NF) da seguinte 
forma: a) Precisão = PV/(PV+PF); e b) Cobertura = PV/(PV+NF). 

 Contudo, essas duas medidas são inversas entre si, fazendo que o aumento da 
Precisão, diminua o valor da Cobertura [Eikvil, 1999]. Assim, é sugerida também a 
aplicação de uma outra unidade de medida, chamada F-Measure, definida em 
[Rijsbergen, 1979][Yang & Liu, 1999] como: F-Measure = ((β2+1) * Cobertura * 
Precisão) / (β2 * Precisão + Cobertura), onde β é o parâmetro utilizado para definir o 
peso entre a Precisão e a Cobertura, normalmente, usado com o valor 1. 

3.2 Classificação de Sistemas 

Tendo apresentado os conceitos básicos relacionados com os sistemas de EI, é possível 
realizar um estudo mais elaborado sobre tais sistemas. Muitas propostas têm surgido, ao 
longo dos anos, com o objetivo de superar as dificuldades inerentes ao processo de 
extração de informação. Esse assunto será tratado nas subseções seguintes de acordo 
com duas abordagens: uma baseada na abordagem de utilização dos wrappers (seção 
3.2.1) e outra baseada nos tipos de técnicas de geração dos mesmos (seção 3.2.2).  

3.2.1 Usos de Wrapper 

Essa seção traz uma visão geral da utilização de wrappers em sistemas de EI. Segundo 
[Cabral & Barros, 2004], a utilização desses sistemas pode ser classificada de acordo 
com três perspectivas: abordagem simples, abordagem com formato intermediário e 
abordagem com formato de mediação (ver Figura 17). 

 A abordagem simples (Figura 17a) é a mais elementar, preocupando-se, apenas, 
com a conversão direta entre dois formatos diferentes, por exemplo, entre dados de um 
documento HTML para tuplas de um SGBD. Uma ferramenta representativa dessa 
abordagem é o BYU. 
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Figura 17 — Abordagens de utilização de wrappers 

 

 Uma estrutura mais elaborada pode ser alcançada adicionando-se um formato de 
representação intermediário para os dados extraídos (Figura 17b). Esse formato pode ser 
uma interface de manipulação de objetos, um arquivo (ex. XML, OEM [Hammer et al., 
1997]), etc. Essa modificação possibilita estender facilmente o sistema de extração com 
formatos diferentes de saídas de dados, a partir de wrappers simples, que convertem o 
formato intermediário interno em um outro.  

 A estratégia da Figura 17c amplia ainda mais a abordagem anterior para suportar 
diferentes formatos de documentos de entrada. Nesse caso, surge um componente 
especializado, denominado mediador, responsável por intermediar consultas e dados 
entre os formatos gerados pelos wrappers de entrada e a interface de entrada padrão 
para os wrappers de saída. Portanto, para adicionar outro wrapper de entrada, o módulo 
mediador deve ser alterado ou empilhado a um outro, desenvolvido para o 
reconhecimento desse novo formato intermediário. Contudo, isso pode se tornar difícil à 
medida que novas entradas são inseridas. Um exemplo de ferramenta de extração desse 
tipo é o TSIMMIS [Hammer et al., 1997]. 

 Ainda com relação a essa última estratégia, pode-se notar que os formatos 
intermediários possuem, em comum, a forma de representação dos dados extraídos (ex. 
XML, OEM), mas diferem na modelagem dos dados (ex. granularidade da informação, 
relacionamento entre dados, etc.), ou seja, na sua semântica. Essa peculiaridade 
ocasiona um aumento de esforço significativo no desenvolvimento dos mediadores, 
obrigando-os a solucionar heterogeneidades estruturais e semânticas dos dados [Wache, 
2001]. 

3.2.2 Técnicas de Criação 

Segundo [Laender et al., 2002], a criação de wrappers pode ser encarada como o 
seguinte problema: “dado uma página Web S contendo um conjunto implícito de 
objetos, determine um mapeamento W que popule um repositório de dados R com os 
objetos em S”, sendo W “também capaz de reconhecer e extrair dados de qualquer outra 



 

48 

página S’ similar a S.” As técnicas de criação de wrappers são aquelas que definem 
como tais sistemas implementam esse mapeamento.  

 De maneira geral, a extração de informações resumem-se a identificar posições ou 
localizar tokens presentes em documentos e a partir daí extrair as informações 
desejadas. “Um token de texto é um fragmento de uma string maior, reconhecido pela 
presença de caracteres que são considerados separadores de tokens” [Mendonça, 2003]. 

 A taxonomia apresentada nessa seção é baseada em [Laender et al., 2002], 
segundo a qual as técnicas para criação de wrappers podem ser categorizadas em: 
linguagens para desenvolvimento de wrappers, sistemas HTML-ware, além das 
abordagens baseadas em PLN, indução, modelagem, ontologias e probabilidade. Vale 
ressaltar que essa categorização sofreu modificação para suportar a abordagem baseada 
em probabilidade, anteriormente ausente. Além disso, essa taxonomia não é excludente, 
possibilitando qualquer sistema ser identificado em mais de uma categoria.  

 Linguagens para Desenvolvimento de Wrappers: Essa abordagem é uma das 
primeiras soluções para a construção de sistemas de extração de informação. Ela 
propõe, em oposição às linguagens de propósito geral como Java, uma linguagem 
voltada, especificamente, para o desenvolvimento de sistemas de EI. Alguns dos 
sistemas que utilizam essa técnica são o Minerva [Crescenzi & Mecca, 1998], o 
TSIMMIS [Hammer et al., 1997] e WebOQL [Arocena & Mendelzon, 1998]. 

 Sistemas HTML-ware: São voltados especificamente para HTML, confiando na 
estrutura hierárquica das tags desses documentos. O processo de extração resume-se em 
transformar documentos HTML de entrada em árvores de análise (parsing trees ou 
abstract syntax trees) e, posteriormente, aplicar a essas árvores regras de extração 
geradas semi-automaticamente ou automaticamente. Essas árvores de análise são 
estruturas de dados que representam a hierarquia de tags existente dentro dos 
documentos HTML de entrada. Algumas ferramentas HTML-ware são o W4F 
[Sahuguet & Azavant, 2001], o Xwrap [Liu et al., 2000], o RoadRunner [Crescenzi et 
al., 2001] e o Lixto[Baumgartner et al., 2001]. 

 Wrappers baseados em PLN: Sistemas baseados em Processamento de 
Linguagem Natural (PLN) buscam obter regras de extração que ajudem extrair 
informações importantes em documentos escritos em linguagem natural. Para que isso 
seja possível é realizado um pré-processamento lingüístico sobre as palavras contidas 
nos textos de entrada. As regras aprendidas são baseadas em restrições sintáticas e 
semânticas derivadas das relações existentes entre frases e elementos de sentenças dos 
documentos de entrada após o pré-processamento lingüístico. Essas relações são 
identificadas utilizando-se técnicas de PLN, por exemplo, filtragem e marcações (1) 
Part-Of-Speech (POS) para a identificação de sujeito, verbo, objetos, advérbios, etc.; e  
(2) léxico-semânticas para a identificação de nomes, endereços, países, etc. Exemplos 
representativos para ferramentas são o SRV, o RAPIER e o WHISK. 

 Wrappers baseados em Indução: Os sistemas dessa categoria aprendem regras 
de extração baseadas em delimitadores (prefixos e sufixos), utilizados para inferir a 
posição das informações desejadas, a partir de um conjunto de documentos utilizados 
como treinamento. Uma das principais diferenças entre sistemas baseados em PLN e em 
indução é que este não confia em restrições lingüísticas e utiliza lógica indutiva. Alguns 
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sistemas representativos são WIEN [Kushmerick, 2000], SoftMealy [Hsu & Dung, 
1998] e STALKER.  

 Wrappers baseados em Modelagem: Essa abordagem tenta localizar em textos 
porções de informações que sejam implicitamente conforme uma estrutura de interesse, 
modelada a partir de uma combinação de tuplas, listas, conjuntos e outras primitivas. 
Além disso, para encontrar as informações desejadas, essa técnica utiliza algoritmos 
similares àqueles aplicados em sistemas de indução, como, por exemplo, a localização 
de delimitadores. Exemplos de ferramentas são o NoDoSE [Adelberg, 1998]  [Adelberg 
& Denny, 1999] e o DEByE [Laender et al., 2001]  [Ribeiro-Neto et al, 1999]. 

 Wrappers baseados em Ontologia: Tal abordagem difere das demais por não 
confiar na estrutura de apresentação das informações dentro dos documentos para gerar 
as regras de extração. Em vez disso, ela faz uso de ontologia que é “uma especificação 
explícita e formal de uma conceitualização” [Gruber, 1993], ou seja, um meio de 
representação de conhecimento de um determinado de domínio específico. Assim, a 
ontologia fornece o conhecimento necessário para a localização e extração das 
informações desejadas em documentos de um domínio específico. Dentre esses 
conhecimentos pode-se citar relacionamentos de informações, dicionários semânticos e 
palavras-chave para identificação dos dados e contextos, cardinalidades de 
relacionamentos, etc. Um exemplo dessa abordagem é o wrapper BYU, desenvolvido 
pelo Brigham Young University Data Extraction Group [Embley et al., 1999].  

 Wrappers baseados em Probabilidade: Esses wrappers possibilitam avaliar o 
grau de confiança das evidências que guiam o processo de extração, facilitando a 
escolha por caminhos com maior probabilidade de acerto. Nessa categoria, encontram-
se sistemas baseados em Classificação, Redes Bayesianas, Modelos de Markov 
Escondido (ou HMM, do inglês Hidden Markov Model), etc. Dentre os vários trabalhos 
desenvolvidos, destacam-se [Freitag, 1998], [Nunes, 2000] e [Kushmerick et al., 2001] 
como sistemas de classificação convencionais e [Freitag & McCallum, 2000] e [Borkar 
et al, 2001] como sistemas HMM.  

 De uma maneira geral, todas essas técnicas de criação de wrappers possuem o 
mesmo objetivo: gerar sistemas que sejam altamente precisos e robustos, exigindo o 
menor esforço possível dos seus desenvolvedores. Porém, isso impõe uma permuta 
entre o grau de automação da aprendizagem das regras e a flexibilidade dos wrappers 
que as utilizam. Um comparativo entre a flexibilidade e a automação das técnicas pode 
ser observado na Figura 1821.  

 Nessa figura, o grau de automação das ferramentas encontra-se dividido em: 
manual, semi-automático e automático.  

  Na abordagem manual, a base de conhecimento do sistema é construída 
manualmente por um especialista do domínio da aplicação, um engenheiro do 
conhecimento, contudo, essas técnicas tornam-se demasiadamente tediosas e 
trabalhosas, principalmente, quando ocorrem modificações na estrutura dos 
documentos-fonte. 

                                                 

21 Esse comparativo é uma adaptação do apresentado em [Laender, 2002].   
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Figura 18 — Comparativo das técnicas de extração de informação 

 

 A abordagem semi-automática, por outro lado, utiliza uma tática orientada à 
demonstração, em que o usuário informa ao sistema quais campos a extrair, 
descartando, assim, a necessidade de um engenheiro de conhecimento. Porém, ainda é 
sensível a mudanças na estrutura dos documentos de entrada.  

 Por último, o mínimo de interação é exigido na abordagem automática, bastando, 
após a fase de treinamento, apenas supervisionar a aprendizagem do sistema.   

3.3 Exemplos de Sistemas 

Para uma melhor compreensão das técnicas de extração, serão detalhadas a seguir 
algumas das técnicas para textos semi-estruturados apresentadas na seção 3.2.2. De uma 
maneira geral, grande parte dos wrappers pode ser analisada como um autômato finito 
[Kushmerick & Thomas, 2003].  

 Um Autômato de Estado Finito Determinístico (AFD) é um modelo matemático 
definido por uma quíntupla (Q, Σ, δ, q0, F), na qual, dado o conjunto finito de estados Q 
e o estado inicial q0 ∈ Q, são lidos uma seqüência de símbolos escritos em um alfabeto 
Σ. Cada símbolo dessa seqüência lido é aplicado a uma função de transição δ: Q x Σ → 
Q, que modifica o estado do autômato baseado no estado atual e no símbolo em questão, 
repetindo esse processo até se esgotar a entrada ou alcançar um dos estados de F ⊆ Q 
[Menezes, 2001]. Um exemplo de um AFD com os estados Q = {q0, q1, q2, qf}, alfabeto 
de entrada Σ = {a, b}, função de transição δ  = δ1 e estado final F = {qf} pode ser visto 
na Figura 19. 
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Figura 19 — Exemplo de autômato finito determinístico 

 

 Existem muitas variantes e extensões de autômatos, como os Transducers, que 
associam ações/saídas às transações (Mealy machine) ou estados (Moore machine); os 
Não-Determinísticos, com transações condicionadas a nenhum símbolo de entrada ou 
mais de uma transação para um dado símbolo e estado; e os Recognizers que aceitam ou 
rejeitam as entradas que recebem. Além disso, essas extensões podem ser combinadas 
ainda para a formação de máquinas mealy determinísticos, moore não-determinísticos, 
etc. Tais extensões são úteis para verificar, por exemplo, se determinada seqüência de 
símbolos pode ou não preencher um campo (recognizers); ou para extrair informações 
diretamente para um formulário de saída (transducers), etc. 

 Toda Linguagem Regular é um AFD que pode ser descrita na forma de uma 
expressão simples, denominada Expressão Regular [Hopcroft & Hullman, 1979]. As 
Expressões Regulares são formas mais intuitivas de autômatos que utilizam conjuntos 
de expressões e operações de concatenação e união ao invés de apenas símbolos e 
transições de estados. Existem diversas linguagens de programação, como PERL e Java, 
e bibliotecas independentes, como o Regex Recipes [Brandt, 2004], que dão suporte a 
expressões regulares, podendo ser utilizadas na construção de sistemas de EI. Um 
exemplo de expressão regular em Regex Recipes com resultado semelhante ao autômato 
da Figura 19 pode ser escrita da seguinte forma: “(a|b){2,}”. A seguir, serão 
apresentadas algumas técnicas de EI para textos semi-estruturados. Os sistemas 
escolhidos para esse objetivo foram: STALKER, WHISK e Modelo de Markov 
Escondido. 

3.3.1 STALKER 

O STALKER é um wrapper que utiliza um formalismo denominado Embedded Catalog 
Tree (ECT) [Muslea et al., 2001] para representar um formulário de saída. O ECT é uma 
estrutura de árvore, em que os nós-folha são os dados a serem extraídos e os nós não-
folha são listas de tuplas, cujos itens representam ou um nó-folha ou um outro nó-lista 
(ver Figura 20). Esse formalismo guia o processo de extração de informações multi-slot, 
relacionando através de sua estrutura hierárquica os dados extraídos.  
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Figura 20 — Exemplo de artigo usando Embedded Catalog 

 

 Existe para cada nó da ECT uma regra single-slot específica, formada por um par 
de autômatos finitos não-determinísticos para a localização dos delimitadores esquerdo 
e direito do referido nó dentro do documento de entrada. Essa localização ocorre de 
maneira independente a dos nós vizinhos, facilitando assim a manipulação com 
atributos desordenados e/ou ausentes. O STALKER especifica dois tipos de regras: as 
de extração para os nós-folha e as de iteração de lista para os nós não-folha.  

 As bases dessas regras de extração são os comandos SkipTo e SkipUntil para 
transição do autômato de um estado A para um estado B a partir da localização de um 
marco (landmark) l: BA l→ . Um marco é uma seqüência consecutiva de tokens e/ou 
classes semânticas dentro de um documento. Dentre as classes semânticas destacam-se 
as predefinidas pelo sistema, como a numérica, alfanumérica, alfabética, caixa alta, tag 
HTML, pontuação, etc.; ou as definidas pelo próprio usuário, como nome, instituição, 
estado, etc. Considere a regra a seguir para a localização do delimitador esquerdo do 
campo resumo em HTML. 

 

 

Figura 21 — Exemplo de regra por conjunção no STALKER 

 

 Esse exemplo é formado pela combinação de dois comandos SkipTo, possuindo o 
seguinte procedimento. O primeiro comando irá ignorar e consumir todos os caracteres 
dentro do nó-pai, indo do seu limite esquerdo ao direito, até encontrar e consumir o 
token “Abstract”, parando no próximo token. A partir desse ponto, o segundo comando 
SkipTo irá realizar o mesmo procedimento para localizar “</b>”. Se em vez do último 
SkipTo fosse utilizado um SkipUntil, o sistema pararia exatamente antes do token 
“</b>”, sem consumi-lo. No caso de regras para delimitadores do lado direito da 
informação, a idéia continuaria a mesma, alterando-se apenas a ordem que os tokens 
seriam procurados, ou seja, do limite direito para o esquerdo dentro do nó-pai.  

 O exemplo anterior mostrou uma regra disjunta formada por conjunção, porém há 
casos em que esse tipo de regra não é suficiente. Situações em que uma determinada 
informação apareça em documentos diferentes com variação de formatos pode exigir 
uma formação por disjunção exclusiva, na qual uma seqüência de regras disjuntas é 

SkipTo(“Abstract”) SkipTo(“</b>”) 
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executada até a primeira regra verdadeira ser encontrada. O STALKER trata desse tipo 
de situação através do comando “Either ... Or ...”. Dessa forma, pode-se chegar ao 
seguinte código expandindo o exemplo mostrado anteriormente.  

 

 

Figura 22 —  Exemplo de regra por disjunção no STALKER 

 

 Esse novo exemplo considera que a informação desejada (o resumo de uma 
publicação) pode ser precedida por duas seqüências diferentes de tokens. A primeira 
seqüência é a mesma analisada na Figura 21, enquanto que a segunda é precedida pelo 
token “Abstract” e, posteriormente, por algum sinal de pontuação (Punctuation).  

 Com relação às regras de iteração de listas, a mesma é realizada da seguinte 
forma. Primeiro o sistema aplica a regra de extração para identificar os limites esquerdo 
e direito da lista, assim como faz na identificação dos nós-folha. Em seguida, as regras 
dos nós-filho para delimitadores esquerdos são aplicadas iterativamente por toda a 
extensão da lista, localizando o início de todos os seus itens. O mesmo procedimento é 
feito em sentido contrário, com os delimitadores direitos dos nós-filho, para a 
localização dos términos dos itens da lista.  

3.3.2 WHISK 

O WHISK é um sistema baseado em PLN desenvolvido por [Soderland, 1999] para 
extração em textos livres e semi-estruturados. Como dito anteriormente as técnicas de 
PLN são baseadas em um pré-processamento lingüístico sobre as palavras contidas nos 
textos de entrada para a identificação, dentre outras coisas, de características sintáticas e 
semânticas. Para uma melhor compreensão, observe o exemplo extraído de [Soderland, 
1999], em que o sistema WHISK realiza um pré-processamento sobre o texto livre 
apresentado na Figura 13 (pág. 41), inserindo marcações (ou anotações) POS e 
semânticas.  

 

 

 

 

 

 

Figura 23 — Texto analisado sintática e gramaticalmente 

 

@S[ 
 {SUBJ @PN[ C. Vincent Protho ]PN , @PS[ chairman and chief 
executive officer ]PS of this maker of semiconductors, } 
 {VB @Passive was named @nam} 
 {PP to the additional post of @PS[ president ]PS ,} 
 {REL_V succeeding @succeed @PN[ John W. Smith ]PN , 
  who resigned @resign to pursue @pursu other interests. } 
]S 8910130051-1 

Either SkipTo(“Abstract”) SkipTo(“</b>”) 
Or SkipTo(“Abstract”) SkipTo(Punctuation) 
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 Nesse exemplo a sentença do texto de entrada é segmentada sintaticamente em 
sujeito (SUBJ), verbo (VB), frase preposicional (PP) e cláusula relativa ligada ao verbo 
(REL_V). Adicionalmente, informações sintáticas auxiliares como voz passiva 
(Passive) e raízes de verbos (Stem) são inseridas no texto precedidas por “@”. Também 
podem ser encontradas classes semânticas como nome de pessoas e cargos marcados, 
respectivamente, pelos delimitadores “@PN[” e “]PN” e “@PS[” e “]PS”. Após esse 
pré-processamento, o sistema de EI cria uma estrutura em árvore das relações existentes 
entre os elementos encontrados (uma árvore hipotética pode ser vista na Figura 24). 

 

  
Figura 24 — Diagrama de objetos para árvore gramatical 

 

 A partir dessa estrutura, são identificados os padrões de relacionamento utilizados 
para a geração da regras de extração, definidas através de expressões regulares 
proprietárias. Um exemplo delas pode ser visto na Figura 25, gerado para o texto pré-
processado da Figura 23.  

 

    

Figura 25 — Exemplo de regra de extração em WHISK 

 

 Nesse exemplo, os comandos “*” significam que todos os caracteres do texto 
devem ser ignorados até encontrar o próximo padrão desejado, enquanto as estruturas 
entre parênteses como a entre a classe semântica Person e Position representam as 
informações a serem extraídas para o preenchimento do formulário de saída. Os padrões 
exatos de caracteres são expressos entre aspas simples, como ‘@Passive’ e ‘named’, e 
as classes semânticas em estruturas sem aspas, que posteriormente serão convertidas 
pelo sistema ou em estruturas do tipo “@PN[*F]PN” ou em disjunções como 
“bedrooms|bedroom|bed”. Adicionalmente, pares de comandos podem ser relacionados 
como pertencentes a um mesmo segmento (ex.: SUBJ, VB, PP, etc.) através do uso do 
comando “*F”. 

3.3.3 Modelo de Markov Escondido 

Um Modelo de Markov Escondido (ou HMM, do inglês Hidden Markov Model) é um 
autômato de estado finito com transações estocásticas de estado e emissão de símbolos 
gerados durante a execução desse processo [Rabiner, 1989]. Em [Freitag & McCallum, 

* (Person) * ‘@Passive’ *F ‘named’ * { PP *F (Position) * ‘@succeed’ ( Person) 
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2000], é apresentada uma abordagem baseada em tokens e HMMs para extração de 
informações em textos semi-estruturados. 

 Uma questão importante para HMMs é a seleção da estrutura de transição de 
estado, a qual afeta diretamente a precisão da sua extração. Em [Freitag & McCallum, 
2000] existem basicamente dois gêneros de estados: estados target (alvo) para modelar 
e extrair os tokens do conteúdo de um campo; e estados non-target (não-alvo) 
designados para identificar o seu contexto, sendo especializados em três estados: prefix, 
suffix e background. Os prefix são um conjunto de um ou mais estados, em que cada um 
desses encontra-se conectado ao próximo estado prefix ou, caso seja o último, a um ou 
mais estados target. Os suffix são um conjunto semelhante ao prefix, porém ocorrendo 
após o conjunto de estados target. Por outro lado, estados background modelam 
qualquer token não observado por outros estados, possuindo saídas para ele mesmo e 
para todos prefix iniciais e entradas dele mesmo e de todos os suffix finais. A Figura 26 
mostra um exemplo de estrutura HMM usada por [Freitag & McCallum, 2000], onde os 
nós-círculo representam estados non-target, com prefix e suffix de tamanho quatro, e os 
nós-hexágono representam estados target.  

 

 
Figura 26 — Exemplo de uma estrutura HMM 

 

 Dada a estrutura do modelo, faz-se necessária a especificação dos seus parâmetros 
utilizados. Associada a cada estado Q = {q0, ..., qn } desse modelo, encontra-se um 
distribuição de probabilidades P(σk, qi) para qi emitir determinados tokens de um 
alfabeto Σ  =  {σ0, ..., σm}, onde 0 ≤ i ≤ n e 0 ≤ k ≤ m. Além disso, existe também a 
função de transição δ que especifica a probabilidade P(sj|si) de movimentação do estado 
si para o estado sj.  

 Para [Freitag & McCallum, 2000] deve ser criado um HMM distinto para a 
identificação de cada campo existente. Além disso, há apenas uma instância correta para 
cada campo do formulário de saída e, conseqüentemente, para cada HMM. O modelo 
deve ser capaz de identificar um fragmento alvo ou recusar uma extração, caso o 
fragmento não exista no documento de entrada. Se múltiplas ocorrências são 
encontradas, apenas aquela de maior grau de confiança será considerada. Dessa forma, a 
extração da informação se dá determinando no documento a seqüência de estados com 
maior probabilidade de ocorrer e extraindo os símbolos gerados pelos estados target 
dessa seqüência.  
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 A Figura 27 extraída de [Freitag & McCallum, 2000] mostra partes de uma 
estrutura HMM designada para extrair nomes de oradores em anúncios de seminários. 
Apenas as transições com probabilidade superior a 0.1 e os cinco mais prováveis tokens 
de cada estado são mostrados.   

 

 
Figura 27 — Implementação de um HMM para extração de um campo 

 

 O uso de duas seqüências de prefix sugere que o orador de seminário pode ocorrer 
em situações distintas: (1) a primeira seqüência para contextos formais contendo frases 
como “Who:” e “Speaker:” no início dos anúncios; (2) a segunda para anúncios menos 
formais contendo expressões do tipo “reminder that” e “seminar by” no corpo do texto. 
Por ser informal, este último contexto possui transições para ambos os estados target 
para nomes e títulos, uma vez que expressões do tipo “Dr” ou “Mr” podem ser omitidas.  

3.4 Aprendizagem de Máquina 

Essa seção aborda a aprendizagem de autômatos finitos a partir de dados de 
treinamento. A área de estudo desse tipo de problema é chamada de Inferência de 
Gramáticas ou Indução de Autômatos [Parekh & Honavar, 2000], tendo aplicação em 
vários casos computacionais como reconhecimento de padrões, sistemas inteligentes 
adaptativos, aquisição de linguagem natural, etc. O algoritmo utilizado para a 
exemplificação desse assunto será o apresentado pelo STALKER.  

 Como visto anteriormente, o STALKER utiliza um algoritmo de cobertura 
seqüencial baseado em autômatos finitos não-determinísticos. Suas regras são formadas 
por disjunções exclusivas “Either... Or...” de autômatos lineares, sendo estes autômatos 
conjunções de comandos SkipTo e SkipUntil.  

 De maneira geral, o processo de aprendizagem do STALKER é um processo 
baseado em tokens que se resume a duas etapas: treinamento do sistema e indução das 
regras de extração.  
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 Na primeira etapa, o sistema recebe de entrada um conjunto de documentos-
exemplo. Esse conjunto é utilizado para ensinar ao sistema exemplos de dados que 
devem ser extraídos. Tal treinamento/ensinamento baseia-se na associação de diferentes 
seqüências de tokens aos tipos de dados que elas representam. O procedimento de 
anotação segue uma estrutura recursiva ECT, em que cada nó não-folha p é, na 
realidade, uma lista de nós-filho x e cada nó x armazena os índices dos tokens iniciais e 
finais do seu conteúdo em relação ao nó p, o que torna simples a manipulação com 
dados hierárquicos, desordenados ou ausentes. A atividade de anotação é realizada a 
partir de uma ferramenta específica de anotação (ou etiquetagem) e repetida para cada 
documento-exemplo.  

 Na segunda etapa, o sistema recebe como entrada as anotações e os documentos-
exemplo definidos anteriormente na fase de treinamento. Em seguida, reorganiza essas 
anotações de documentos distintos em outros conjuntos de anotações, um para cada nó 
da ECT. Depois, o algoritmo de aprendizagem gera regras de extração por conjuntos, 
inferindo padrões de tokens para os afixos dos seus nós. Ele utiliza uma abordagem top-
down de aprendizagem indutiva baseada em FOIL [Quinlan, 1990], onde se constrói 
uma regra genérica inicial e em seguida a especializa repetidas vezes, adicionando 
novas características, até ela cobrir corretamente o maior número possível de exemplos 
de dados. Esse procedimento se repete para cada um dos afixos, até que todos os 
exemplos do conjunto de anotações em questão sejam cobertos, passando em seguida 
para o próximo grupo pendente. 

   Para uma melhor compreensão sobre o assunto, considere a geração das regras de 
reconhecimento dos prefixos do campo autor para os trechos de documentos-exemplo 
apresentados na Figura 28. Nesse código, são apresentados quatro nomes de autores 
etiquetados na cor cinza (E1, E2, E3 e E4) durante a fase de treinamento, em quatro 
trechos de documentos-exemplo distintos. Vale destacar que, apesar dessa ilustração ser 
em torno do reconhecimento de prefixos, o mesmo é válido também para a identificação 
dos sufixos.  

 

 

 

 

Figura 28 — Exemplo de anotações de treinamento 

 

 Inicialmente, o sistema reúne em um único conjunto todos os exemplos 
pertencentes a um mesmo nó da ECT, nesse caso G = { E1, E2, E3, E4} do campo autor. 
Na primeira iteração, o algoritmo de aprendizagem cria baseado nos tokens de E1, o 
menor exemplo da entrada, a regra C1 = SkipTo(“<b>”), que possui duas importantes 
propriedades: associa corretamente os exemplos E1 e E4; e falha nos demais casos, E2 e 
E3. Como o algoritmo associa corretamente o maior número possível de exemplos, ele 
memoriza C1, descarta E1 e E4 e passa para a segunda iteração, na qual aplica o mesmo 
procedimento sobre os exemplos não coberto em G, E2 e E3, criando a regra C2 
=SkipTo(“<i>”) baseada agora nos tokens de E3. Essa nova regra possui as seguintes 

E1: <p>Autor(a):<b>Roberto S. M. Barros</b></p> 
E2: Titulo <i>Virtual Dancer</i><br />Por <i>Rodrigo B. V. Lima</i> 
E3: <p> Escrito por <i>Geber Ramalho</i></p> 
E4: Título <i>Framework para EI...</i><br />Autor <b>Davi M. Cabral</b> 
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propriedades: associa corretamente o prefixo E3 e consome insuficientes tokens de E2. 
Assim, devido à existência de uma associação incorreta, o algoritmo de aprendizagem 
especializa C2 adicionando um outro estado, resultando em 
C3=SkipTo(“por”)SkipTo(“<i>”) que agora sim, cobre corretamente os exemplos 
restantes. Por último, tendo analisado todo o conjunto G, é criada a disjunção exclusiva 
D1 = Either C1 Or C3, a partir das conjunções anteriores, como regra para o prefixo do 
campo autor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 — Algoritmo de indução de regras adaptado do STALKER 

 

learnRule(Examples) 
-declare Exclusive como uma disjunção exclusiva vazia  
-WHILE Examples ≠ ∅ 
 -Disjunct = learnDisjunct(Examples) 
 -remova todos os exemplos em Examples cobertos por Disjunct 
 -adicione Disjunct a Exclusive 
-RETURN Exclusive 
 
 
learnDisjunct(Examples) 
-declare Seed ∈ Examples como sendo o menor exemplo 
-Candidates = getInitialCandidates(Seed) 
-DO 
 -BestRefiner = getBestRefiner(Candidates) 
 -BestSolution = getBestSolution(Candidates ∪ {BestSolution}) 
 -Candidates = refine(BestRefiner, Seed) 
  WHILE isNotPerfect(BestSolution) AND BestRefiner ≠ ∅ 
-RETURN postProcess(BestSolution) 
 
 
refine(C, Seed) 
-declare C como sendo os landmark consecutivos l1, l2, ..., ln 
-declare TopologyRefs = LandmarkRefs = ∅ 
-FOR i=1 TO n DO 
 -declare m como sendo o número de tokens em li 
 -FOR EACH token t em Seed DO 
  -na cópia Q de C, adicione o token t entre li e li +1 
  -crie regras semelhantes para cada classe semântica que se associe a t 
  -adicione todas essas novas regras a TopologyRefs 
  
 -FOR EACH seqüência s = t0t1…tm+1 em Seed DO 
  -IF matches(li, s) THEN 
   -declare P = Q = C  
   -em P, substitua li por t0li 
   -em Q, substitua li por litm+1 
   -copie P e Q de C 
   -crie regras semelhantes para cada classe semântica que se associe a t0 e tm+1 

   -adicione ambos P e Q a LandmarkRefs 
-RETURN TopologyRefs ∪ LandmarkRefs 
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 O procedimento de aprendizagem exemplificado é apresentado em maiores 
detalhes na Figura 29. Tal código inicia com a chamada à função learnRule, responsável 
pela criação de uma disjunções exclusivas para extração de dados em um nó x. Essa 
função recebe como entrada uma conjunto de exemplos Ei formados pelo par (Ti, idx), 
em que Ti representa a seqüência de tokens do nó-pai p no documento e idx, o índice de 
início em Ti do nó-filho x. Assim, qualquer seqüência S = Ti[1], Ti[2], ..., Ti[idx –1] 
representa um exemplo positivo verdadeiro de prefixo, enquanto qualquer outra sub-
seqüência ou super-seqüência de S representa um falso positivo. De posse dessa entrada, 
learnRule executa os seguintes passos: (1) através da função learnDisjunct, aprende um 
disjunto que cubra corretamente o maior número de exemplos; (2) remove os exemplos 
cobertos; (3) memoriza o disjunto aprendido; (4) repete os três primeiros passos até não 
restar nenhum exemplo; e, por último, (5) retorna uma disjunção exclusiva 
“Either...Or...”, contendo todos os disjuntos aprendidos.  

 A função learnDisjunct é um algoritmo baseado em um problema relaxado22  para 
aprendizagem de disjuntos. Inicialmente, um conjunto de regras candidatas é criado 
através da função getInitialCandidates. Em seguida, seleciona (getBestRefiner e 
getBestSolution) e refina (Refine) repetidamente a melhor regra candidata até que (1) 
encontre um disjunto perfeito ou (2) as regras candidatas não possam ser mais refinadas. 
Antes de retornar o disjunto aprendido, o algoritmo invoca PostProcess, que tenta 
melhorar a qualidade da regra gerada, reduzindo as chances das mesmas serem 
associadas randomicamente a outras seqüências de tokens.  

 Tanto os candidatos iniciais quanto as suas versões refinadas são baseados no 
conjunto de tokens do menor exemplo ainda não coberto. Para cada token ti desse 
conjunto e para cada classe semântica wi definida pelo sistema, a função 
getInitialCandidates cria uma regra candidata com transição de dois estados BA l→ . 
A função Refine, por outro lado, tenta obter a melhor disjunção através de dois tipos de 
refinamento relaxado: de marcos e de topologia. No refinamento de marcos, novos 
tokens são adicionados aos marcos da regra candidata, de maneira a torná-la mais 
específica. Por exemplo, dado uma conjunção C, um marco l de C, e um terminal 
refinado t, um refinamento de marco concatena t ao início ou final de l, tornando-o mais 
específico.  

 O refinamento de topologia adiciona novos estados ao autômato, deixando os 
marcos existentes inalterados. Por exemplo, dado um autômato de dois estados 

BA l→ , um refinamento de topologia poderia adicionar um novo estado S à transição 
anterior, substituindo-a por BSA lt →→  através dos comandos SkipTo ou 
SkipUntil. De uma maneira geral, o processo de refinamento tenta obter uma regra mais 
precisa, adicionando novos terminais à regra, com a esperança de que, eventualmente, 
associações precoces transformem-se corretas (como mostrado em C2 e C3) e 
associações tardias em falhas. 

 Além disso, juntamente com a função refine são utilizadas diferentes heurísticas 
para a obtenção da solução potencialmente melhor. Essas heurísticas são enquadradas 
em dois grupos: (1) para a seleção do melhor refinamento candidato (getBestRefiner), 
ou seja, o melhor caminho a ser escolhido, e (2) para a melhor solução corrente 
(getBestSolution). Uma justificativa para a utilização dessas heurísticas é que em Refine 

                                                 

22 Um problema relaxado é uma forma de melhorar o desempenho de uma função de busca removendo 
uma ou mais condições da definição do problema, de maneira a diminuir o número de casos possíveis a 
serem analisados e de memória consumida [Russell & Norvig, 2004]. 
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não há a preocupação de quão correto os candidatos refinados executam sua tarefa de 
extração. Um resumo dessas heurísticas para a escolha das regras candidatas pode ser 
visualizada na Tabela 4. 

 

Tabela 4 — Heurística aplicadas no STALKER 
GetBestRefiner  GetBestSoluction 

mais associações corretas e precoces mais associações corretas 
mais associações precoces mais associações falhas 
mais associações falhas menos tokens em SkipUntil 
menos classes semânticas menos classes semânticas 
menos tokens não consumidos nos prefixos landmark finais maiores 
menos tokens em SkipUntil menos tokens não consumidos nos prefixos 
landmarks finais maiores  

 

3.5 Conclusão 

Nesse capítulo, foram apresentados vários assuntos sobre extração de informação, desde 
conceitos básicos, como tipos de extração, de documentos e métricas; até a identificação 
e exemplificação de técnicas de wrappers e de aprendizagem de máquina. Através desse 
estudo, foi possível perceber a complexidade envolvida nessa área, devido à variedade 
de abordagens de utilização e técnicas existentes. Um resumo dos diferentes tipos de 
documentos e técnicas de extração pode ser visto na Tabela 5. 

 

Tabela 5 — Resumo dos tipos de documentos e técnicas de extração 
Tipos de 
Textos 

Características 
dos Textos 

Bases das 
Técnicas 

Aprendizagem de 
Regras 

Exemplos 

Ontologia Manual BYU Texto Livre Gramaticalmente 
inflexível PLN (sintaxe e 

semântica) 
Semi-automática SRV, RAPIER e 

WHISK 
Linguagem para 
Wrappers 

Manual Minerva, SIMMIS 
e WebOQL 

Probabilidade Semi-automática Redes Bayesianas 
e HMM 

Indução (lógica 
indutiva) 

Semi-automática WIEN, SoftMealy 
e STALKER 

Texto Semi-
estruturado 

Flexibilidade 
gramatical e 
estrutural 

Modelagem 
(tuplas, listas, 
etc.) 

Semi-automática 
(tendendo para 
Automática) 

NoDoSE e 
DEByE 

Texto 
Estruturado 

Estrutura tabular 
rigidamente 
estruturada 

HTML-ware 
(dependência 
com HTML) 

Automática W4F, Xwrap e 
RoadRunner 

 

 No próximo capítulo, será apresentado o modelo proposto por essa dissertação 
baseado em padrões e técnicas dos capítulos 2 e 3. 
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4 Framework Proposto 

Como visto anteriormente, esse trabalho propõe um framework baseado em XML para 
extração de informações em diferentes formatos de documentos. Contudo, para alcançar 
esse objetivo, é preciso entender inicialmente o real significado da palavra framework. 
Dessa forma, este capítulo será desmembrado da seguinte forma: a seção 4.1 trará o 
conhecimento necessário ao entendimento de um framework e a 4.2 apresentará o 
modelo arquitetural proposto por essa dissertação. 

4.1 Conceitos Básicos 

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.  

 Um framework não é um programa, mas sim um conjunto cooperante de classes 
abstratas e não abstratas que podem ser utilizadas na construção de um novo programa 
em um determinado domínio. De maneira geral, um framework faz uso das principais 
características da programação orientada a objetos, como abstração de dados, 
polimorfismo e herança [Assis, 2003].  

 O desenvolvimento de um framework inicia com a análise e o desenvolvimento 
iterativo de aplicativos pertencentes a um mesmo domínio, identificando a estrutura 
comum a partir da qual podem ser derivados tais sistemas [Guimarães, 2000]. Duas 
grandes partes podem ser identificadas em um framework: as denominadas frozen spots, 
fixas a todas as aplicações de um mesmo domínio; e as hot spots, específicas, 
necessitando ser implementadas para cada aplicação [Fayad et al., 1999].         

 De acordo com os mecanismos de extensão para as funcionalidades hot spots, os 
frameworks podem ser classificados em: caixa branca (white box), caixa preta (black 
box) e caixa cinza (gray box). Na abordagem de caixa branca, a extensão do framework 
é feita redefinindo-se, via subclasses, alguns métodos de classes abstratas. Por outro 
lado, na caixa preta, os objetos podem ser configurados passando-lhes outros objetos 
que encapsulam algoritmos. Contudo, dificilmente um framework será, exclusivamente, 
de caixa branca ou caixa preta. O mais comum é a mistura dessas duas soluções em uma 
outra denominada caixa cinza. De uma maneira geral, todos esses mecanismos são uma 
forma de instanciar o framework, de transformá-lo em um programa concreto.       

 A partir essas abordagens, algumas vantagens e desvantagens podem ser 
observadas. Devido a características como herança e ligação dinâmica, os frameworks 
de caixa branca são mais difíceis de ser manuseados, exigindo maiores conhecimentos 
internos dos mesmos devido às dependências entre códigos de usuários e classes 
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abstratas, contudo, são mais fáceis projetá-los. Do outro lado, as abordagens de caixa 
preta são mais fáceis de usar e estender do que as de caixa branca por utilizarem 
composição de objetos, diminuindo assim o acoplamento entre códigos de usuários e 
frameworks. Mas são mais difíceis de projetar, exigindo que muitas das configurações 
possíveis sejam antecipadas pelos seus projetistas. Assim, os de caixa cinza aparentam 
ser a melhor abordagem, pois promovem tanto a flexibilidade quanto a capacidade de 
extensão, além de minimizar as desvantagens apresentadas nos modelos anteriores. 

 Uma outra característica interessante dos frameworks é que, em geral, ficam sob o 
controle do fluxo de execução do processo. O código do usuário pode até chamar o 
código do framework, criando uma interação entre as duas partes, porém o instanciador 
jamais exige qualquer comportamento do framework. Essa característica é uma das 
principais diferenças entre tais modelos abstratos e as bibliotecas de classes.  

 O restante dessa seção encontra-se dividida da seguinte forma: a seção 4.1.1 
apresentará as semelhanças e diferenças entre frameworks e padrões de projeto; em 
seguida, a seção 4.1.2 abordará outros padrões de projeto úteis na construção de 
frameworks; e, por último, a seção 4.1.3 abordará alguns padrões de arquiteturas. 

4.1.1 Frameworks e Padrões de Projeto 

Padrões de projeto são descrições de objetos e classes para resolver um problema geral 
de um projeto em um contexto [Gamma et al., 2000], podendo ser aplicados em 
diferentes domínios. De uma maneira geral, os padrões de projeto são mais abstratos do 
que os frameworks. Os padrões descrevem como realizar um projeto, enquanto os 
frameworks são a concretização de um projeto em determinada linguagem e plataforma 
para um determinado domínio. Assim, os frameworks podem conter vários padrões, mas 
o oposto não faz sentido.  

 Contudo, os padrões são fundamentais no desenvolvimento de frameworks, pois 
estimula características como extensibilidade, flexibilidade, modularidade e 
legibilidade. De acordo com [Gamma et al., 2000], os padrões de projeto podem ser 
classificados como de criação de objetos, estruturação e definição de comportamentos. 
Dentre esses, merecem destaques primeiramente os padrões comportamentais Template 
Method e Strategy [Guimarães, 2000].  

 O Template Method é utilizado para definir o procedimento de um algoritmo em 
um método, deixando a implementação de alguns dos seus passos para as subclasses. 
Assim, é possível obter um grupo maior de métodos em uma subclasse se comportando 
de maneira diferente da superclasse, modificando apenas um pequeno grupo deles. Essa 
técnica pode ser aplicada para alcançar a extensibilidade desejada nas funções hot spots 
de um framework caixa branca.  

 O Strategy encapsula uma família de algoritmos/comportamentos, tornando-os 
intercambiáveis para outros objetos. Dessa forma, é possível configurar determinado 
objeto passando via parâmetro um objeto comportamental. Essa técnica possibilita a 
flexibilidade esperada pelas hot spots de um framework caixa preta. 

 Além dessas duas técnicas, vale salientar também o padrão estrutural Fachada, que 
define uma interface de alto nível mais simples para a utilização de subsistemas 
complexos. Essa interface única centraliza os serviços disponibilizados por um 
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subsistema/módulos, fazendo que o acoplamento e as dependências entre as classes 
desses sejam reduzidas, o que facilita bastante a modularização do framework a ser 
projetado.  

 De uma maneira geral, os padrões de projeto contribuem significativamente para o 
aumento da legibilidade de código, tornando-o mais intuitivo e auto-explicativo, o que 
facilita a aprendizagem e depuração do framework pelo usuário instanciador. Além 
disso, tais padrões estimulam algo mais importante do que o reuso de código, que é o 
reuso do projeto do framework. 

4.1.2 Outros Padrões 

Além dos padrões de projeto apresentados anteriormente, [Gamma et al., 2000] trazem 
outros necessários à proposta dessa dissertação e que por isso merecem destaque. Esses 
padrões são os de criação Singleton, Abstract Factory, Builder; os estruturais Adapter, 
Pool de Objetos e Composite; e o comportamental Visitor. 

 Singleton: Permite a criação de uma única instância para uma determinada classe, 
garantindo que todos os objetos do sistema que utilizem uma instância dessa classe, 
utilizem a mesma instância.  

 Abstract Factory: Define uma interface que funciona como uma biblioteca para a 
criação de famílias de objetos relacionados ou dependentes, projetados para serem 
utilizados em conjunto. Esse padrão revela somente as interfaces dos objetos a serem 
criados, fazendo que o sistema seja independente da implementação dos mesmos.  

 Builder: Separa a construção de um objeto complexo da sua representação, 
facilitando assim a utilização de diferentes algoritmos para a composição do mesmo.  

 Adapter: Possibilita a reutilização de uma classe já existente tornando-a 
compatível com uma outra interface a princípio incompatível, permitindo o trabalho em 
conjunto entre classes onde anteriormente não era possível. Essa reutilização pode ser 
realizada a partir do encapsulamento da classe a ser utilizada e conseqüentemente de sua 
interface.  

 Pool de Objetos: Tem como objetivo solucionar o custo elevado no 
armazenamento de um grande número de objetos. A idéia por trás desse padrão é a de 
buscar substituir essa quantidade excessiva por apenas alguns poucos objetos 
compartilhados, a serem reaproveitados pelo sistema. Para tanto, o padrão visa limitar a 
criação e o acesso desses objetos por outras classes do sistema, assim evitando uma 
desnecessária quantidade de objetos. 

 Composite: Permite dar um tratamento uniforme a objetos estruturados em árvores 
com o objetivo de representar hierarquias do tipo parte-todo entre esses. Dessa forma, é 
possível ignorar as diferenças entre objetos compostos e individuais, tornando a 
manipulação da estrutura muito mais simples. O Composite define uma interface base 
contendo as operações comuns a todos os seus componentes, bem como aquelas 
responsáveis pelo acesso e manipulação dos componentes-filhos. Essa interface base 
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implementa seu comportamento por falta, conforme apropriado, ou seja, alguns dos seus 
métodos são vazios, não realizando nenhuma atividade, deixando-os para serem 
sobrepostos nas classes mais especializadas.  

 Visitor: Define a criação de operações distintas e não-relacionadas a serem 
executadas sobre os elementos de uma estrutura de objetos, sem a necessidade de 
modificar as classes desses elementos. Esse padrão é geralmente utilizado quando se 
deseja fugir da “poluição” da estrutura de objetos com a adição dessas operações e/ou 
quando essa estrutura se define a partir de muitas classes com interfaces diferentes. 

4.1.3 Padrões de Arquitetura 

Um outro critério importante para a qualidade no desenvolvimento de um framework é a 
escolha de sua arquitetura. Os padrões de arquitetura são utilizados para especificar a 
divisão das responsabilidades e os escopos dos módulos de um sistema/framework. 
Dentre os vários padrões existentes, merece destaque o Model-View-Controler (MVC) e 
a Arquitetura em Camadas. 

 O padrão MVC divide o problema de construção de um sistema em três escopos 
diferentes: modelo, visão e controlador. Em geral, essa abordagem é muito utilizada em 
aplicações gráficas, onde o modelo são os dados a serem manipulados; a visão é a 
representação desses dados na tela; e o controlador define a forma como a interface do 
usuário reage às entradas do mesmo. A Figura 30 ilustra um resumo da arquitetura 
MVC23. Um dos padrões de projeto mais utilizados nessa abordagem é o Observer, que 
“define uma dependência um-para-muitos entre objetos, de maneira que, quando um 
objeto muda de estado, todos os seus dependentes são notificados e atualizados 
automaticamente” [Gamma et al., 2000]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Figura 30 — Arquitetura MVC 

                                                 

23 Figura adaptada de http://www.enode.com/x/markup/tutorial/mvc.html . 
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 Na arquitetura em camadas, o sistema é dividido em subsistemas menores, com 
dependências e escopos reduzidos. Essa divisão pode ser feita em duas ou mais 
camadas, sendo normalmente dividida em três: apresentação (presentation), negócio 
(business) e persistência (persistent). Cada camada de nível inferior constitui o suporte 
para as de nível superior. A camada de apresentação define as possíveis interações entre 
o sistema e o usuário final, sendo a responsável pela manipulação e visualização dos 
objetos da camada de negócios. Esta última determina os objetos do domínio do 
problema e conseqüentemente a lógica e as regras da aplicação, sendo a responsável por 
responder às solicitações da camada de apresentação e interagir com a camada de 
persistência. Por outro lado, a de persistência permite a restauração e armazenamento 
físico dos objetos da camada de negócios, sendo a única preocupada com o acesso às 
fontes de dados. De maneira geral, a dependência entre os diferentes níveis de um 
sistema é inverso à quantidade de camadas utilizadas, tornando possível substituir uma 
camada de nível inferior, sem modificar as demais. Um padrão de projeto comumente 
utilizado para essa abordagem é o Fachada. Por último, um sistema de arquitetura em 
três camadas pode ser resumido na Figura 31. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 31 — Arquitetura em 3 Camadas 
 

4.2 Modelo Proposto 

Como visto anteriormente, essa seção tem por objetivo definir um modelo arquitetural 
para o framework proposto. Pode-se observar que essa não é uma tarefa fácil, pois traz 
consigo muitos obstáculos, dentre eles: a diversidade de formatos de documentos, às 
vezes conflitantes; a variedade de técnicas para criação de sistemas EI; as diferentes 
granularidades para a extração de informações, etc. 

 A discussão sobre esse assunto será abordada da seguinte forma: a seção 4.2.1 fará 
uma análise sobre os sistemas de EI existentes, propondo um novo fluxo de processo 
para os mesmos; enquanto a 4.2.2, baseado no fluxo anterior, apresentará o modelo 
arquitetural do framework proposto nessa dissertação.  
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4.2.1 Fluxo Proposto 

Para a definição do processo de EI, foi realizada uma pesquisa sobre os principais 
formatos de documentos e sistemas de EI existentes, o que gerou, respectivamente, os 
capítulos 2 e 3 desse trabalho. Além disso, foi desenvolvido um framework inicial 
[Cabral & Barros, 2004] baseado em ontologia, para uma melhor compreensão do 
assunto. 

 Como resultado desses estudos, chegou-se ao fluxo de extração visualizado na 
Figura 32. Esse fluxo foi inspirado principalmente nos wrappers com formato de 
mediação apresentados na Figura 17c (pág. 47, seção 3.2.1) e no trabalho desenvolvido 
em [Cabral & Barros, 2004]. 

 

 
Figura 32 — Fluxo proposto para a extração de informações 

 

 A primeira grande diferença entre essa abordagem e a de wrappers com formato 
de mediação é a comunicação via XML entre todos os módulos do processo, 
possibilitando diferentes implementações de um mesmo módulo. Além disso, difere-se 
dessa última abordagem pela substituição dos módulos mediador e wrapper 
convencional de entrada por outros três módulos: wrapper simples de entrada, 
reestruturador e extrator de dados. Vale destacar na Figura 32, que se encontram 
visíveis os módulos gerador de regras e de treinamento, ocultados na Figura 17 por 
questão de simplificação. 

 Na abordagem da Figura 32, os wrappers simples de entrada (ex. PDF2XML, 
DOC2XML, etc.) são mecanismos de encapsulamento e reuso de ferramentas já existentes 
para conversão de diferentes formatos de documentos. Esse módulo é responsável pela 
conversão, por exemplo, dos formatos vistos na seção 2.2 (pág. 18) para formatos 
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proprietários ou livres baseados em XML (ex. XMLPDF, XMLDOC, etc.). Apesar de 
estimular o reuso de ferramentas de conversão como as apresentadas na seção 2.3 (pág. 
28), sua responsabilidade se estende por corrigir eventuais XMLs mal-formados e/ou 
inválidos gerados pelas mesmas (ex.: como a inversão das tags “<b>” e “<i>” da 
ferramenta Pdftohtml, pág. 35) . O objetivo desse módulo é facilitar a manipulação dos 
documentos de entrada pelo sistema.  

 Os módulos reestruturadores são utilizados na padronização dos formatos de 
documentos. Um reestruturador limita-se a converter o que é retornado por um wrapper 
de entrada em um único formato de documento XML, denominado XML unificado, 
dessa forma, trabalhando com conceitos semanticamente pobres (ex.: parágrafo, figura, 
tabela, etc.). Além disso, deve trabalhar com a segmentação de um mesmo documento 
em vários eventos, ou seja, em ocorrências de um mesmo formulário de saída no texto. 
Esse módulo difere-se do módulo mediador da Figura 17c por não lidar com conceitos 
semanticamente ricos (ex.: nome de autor, título da obra, ano de publicação, referências 
bibliográficas, etc.) nem gerenciar consultas aos dados em diferentes fontes (wrappers 
de entrada), sendo dessa forma uma via de mão única. Isso o torna mais simples do que 
o desenvolvimento ou modificação de um ou mais mediadores.  

 Por outro lado, o modulo extrator de dados é o responsável por implementar uma 
das técnicas de extração apresentadas na seção 3.2.2 (pág. 47), sendo o mesmo 
responsável pela identificação e obtenção das informações semanticamente mais ricas 
contidas nos documentos (ex.: título do trabalho, autor, ano de publicação, palavras-
chave, etc.). Essa é a parte mais complexa a ser implementada pelos sistemas de EI e, 
por isso, a preocupação de projetá-la de maneira centralizada, possibilitando, assim, sua 
reutilização pelos demais módulos desse modelo. Vale salientar, ainda, que o processo 
de unificação XML dos formatos de entrada pelos reestruturadores é de fundamental 
importância para a eficiência do módulo extrator. É a partir dessa unificação que se 
reduzem as diferenças de layout (ex.: tipos e tamanho de fontes, estilos itálico, negrito, 
etc.) e formatos de especificações (ex.: PDF, DOC, HTML, etc.) entre os documentos e, 
conseqüentemente, a quantidade de conhecimento necessário para a extração das 
informações, otimizando todo o processo de extração. 

 O gerador de regras de extração é o responsável pela alimentação dos metadados 
necessários à execução do módulo extrator de dados. De uma maneira geral, o algoritmo 
utilizado aqui se baseia em técnicas automáticas ou semi-automáticas de aprendizagem 
de máquina, possuindo uma relativa dependência com a técnica utilizada no módulo 
extrator. Para sua execução, o gerador de regras comumente necessita de informações 
geradas por um módulo de treinamento, podendo algumas vezes também fazer uso de 
dados obtidos pelo extrator. Nesse último caso, enquadram-se, por exemplo, sistemas 
HTML-ware que, quando há modificação na estrutura dos documentos de entrada, 
utilizam os dados extraídos antigos para reajustar automaticamente suas regras de 
extração.  

 O módulo de treinamento é utilizado para ensinar os sistemas de EI semi-
automáticos quais tipos de informações devem ser extraídas. Esse módulo foi colocado 
no fluxo proposto fora do núcleo dos sistemas, pois não depende diretamente da técnica 
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de extração utilizada como ocorre com os módulos gerador de regras e extrator de 
dados.  

 Por último, os wrappers de saída são os mesmos apresentados na Figura 17c, 
sendo por isso os responsáveis pelas formas do armazenamento disponíveis para as 
informações extraídas.  

4.2.2 Arquitetura Proposta 

Nessa seção, será apresentado o modelo arquitetural desenvolvido nessa dissertação. Tal 
modelo toma por base os conceitos de framework, arquitetura em 3 camadas e fluxo de 
extração mostrados anteriormente. Dessa forma, para melhor definição da estrutura 
proposta deve-se identificar as funcionalidades hot e frozen spots do problema. 

 Como o framework sugerido nesse trabalho deve ser capaz de lidar com diferentes 
formatos de documentos, torna-se fácil reconhecer as funcionalidades hot spots como 
sendo representadas pelos módulos wrapper simples de entrada, reestruturador e 
wrapper de saída. Contudo, o núcleo de EI e o módulo de treinamento, por serem os 
mais estáveis e/ou complexos desse sistema, são considerados as funcionalidades frozen 
spots. Assim, para a construção um modelo de fácil instanciação, procurou-se separar 
tais funcionalidades em camadas diferentes, o que resultou na estrutura da Figura 33.  

 

 
Figura 33 — Modelo de arquitetura do Framework 

   

 A camada de apresentação é o principal meio de acesso ao módulo de treinamento 
e demais funcionalidades do framework. Por outro lado, a camada de negócio define os 
módulos extrator de dados e gerador de regras, além de servir como intermediária das 
funcionalidades da camada inferior. Esta última, a de persistência, é dividida, lendo da 
esquerda para a direita, em três áreas: apenas de entrada, de entrada e saída e apenas de 
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saída. Na primeira, são definidos os módulos wrapper simples de entrada e 
reestruturador; na intermediária, é especificado o acesso às informações de uso interno 
do framework, como as regras de extração, os dados de treinamento, etc.; e na última 
área, apenas o módulo wrapper de saída. Destacam-se ainda as áreas laterais como as 
funcionalidades hot spots desse modelo.  

4.3 Implementação 

Essa seção é reservada à implementação de um framework gray box para o problema 
proposto. A metodologia adotada baseou-se em eXtreme Programming (XP) e 
refactoring [Fowler, 2000]. Dessa forma, perdeu-se pouco tempo com documentação, 
mas sempre que uma modificação de projeto era necessária, a parte afetada do sistema 
era re-projetada. Seguindo essa abordagem, reduziu-se o risco de um grande projeto mal 
elaborado inicialmente.  

 A linguagem de programação escolhida para o desenvolvimento foi a orientada a 
objetos Java, da Sun Microsystems24, com o intuito de diminuir as dependências de 
plataforma. O sistema implementado tomou por base a arquitetura apresentada na 
Figura 33 e suas camadas. Na prática, cada uma dessas camadas deu origem a um 
pacote Java, como observado no diagrama de pacotes da Figura 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 — Pacotes do framework 

 

                                                 

24 A empresa Sun encontra-se hospedada na página www.sun.com. 
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 A comunicação entre essas camadas foi realizada utilizando o padrão Fachada. O 
conteúdo de cada pacote foi definido em termos de classes abstratas e interfaces 
utilizando os padrões Abstract Factory e Singleton, tornando possível diferentes 
implementações de uma mesma camada. De maneira geral, para cada pacote foram 
inicialmente definidas as interfaces e, posteriormente, criadas as classes concretas e 
abstratas.  

 Além desses padrões, outros mais específicos foram aplicados a determinados 
pacotes: o pacote de apresentação (Presentation) utilizou o padrão de arquitetura MVC; 
os padrões Composite e Visitor foram empregados nos pacotes de negócio (Business) e 
persistência (Persistent) para a representação dos modelos de dados e construção de 
operações sobre esses modelos; a camada de negócios aplicou Pool de Objetos para o 
gerenciamento dos tokens dos documentos; e, por último, o Builder foi utilizado na 
camada de persistência para a transformação de arquivos XML em objetos e os 
Template Method e Strategy para a implementação das funcionalidades hot spots.  

 As técnicas de extração e aprendizado de máquina escolhidas para esse framework 
foram baseadas nas técnicas definidas no capítulo 3 pelo sistema STALKER. Esses 
algoritmos foram escolhidos pela sua abordagem semi-automática e capacidade de 
trabalhar com textos semi-estruturados, facilitando assim a reutilização do framework 
em diferentes domínios.  

 O restante dessa seção será voltada ao detalhamento desses três pacotes, iniciando 
pela camada de negócio na seção 4.3.1, por ser o núcleo do sistema; em seguida, a de 
persistência na 4.3.2 e, por último, a camada de apresentação na seção 4.3.3. 

4.3.1 Camada de Negócios 

Como o exposto na seção 4.1.3 (pág. 64), a camada Business tem como objetivo definir 
as classes e regras do domínio do problema, mais especificamente aquelas necessárias à 
implementação dos algoritmos de extração e aprendizagem para o modelo proposto. Por 
essa camada representar as funcionalidades frozen spots do framework, foram definidas 
para ela tanto interfaces e classes abstratas quanto classes concretas. Contudo, por 
questão de simplicidade, apenas as duas primeiras categorias serão apresentadas. Foram 
definidos cinco modelos de conceitos base (ver Figura 35): DocumentModel, SlotModel, 
AnnotationModel, RuleModel e TokenModel.   
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Figura 35 — Diagrama macro de conceitos 

 

 O DocumentModel é a interface para o documento de entrada, cujas informações 
serão extraídas pelo sistema. Os TokenModel e RuleModel são duas interfaces que 
trabalham em conjunto para a instanciação de tokens e definição das regras de extração, 
respectivamente. O SlotModel, por outro lado, simboliza o formulário de saída utilizado 
para a organização das informações extraídas, sendo um dos modelos mais 
referenciados na camada Business. Por último, a interface AnnotationModel pode ser 
aplicada para representar diferentes tipos de etiquetagem em documentos: as criadas 
pelo usuário durante a fase de treinamento (agregação exampleModel visualizada na 
Figura 35) e as anotações geradas automaticamente pelo sistema, através de RuleModel, 
para a extração dos dados em um documento (agregação learnedModel). Todas essas 
interfaces são responsáveis pela definição das operações de manipulação das 
associações entre elas e entre objetos que as compõe. 

 Com relação às operações para as associações entre os modelos, foram definidas 
duas convenções: (1) para cada associação unária, são definidas operações 
getXXX():XXX e setXXX(xxx), que retorna e modifica, respectivamente, a instância da 
interface XXX associada; e (2) para cada associação n-árias, são especificadas 
getXXX(index):XXX, addXXX(xxx, index) e removeXXX(xxx), que retorna, adiciona e 
remove a instância associada, além de getXXXCount():int e getIndexOfXXX(xxx):int, 
que devolve a quantidade e o índice das instâncias existentes, respectivamente. Por 
exemplo, em SlotModel são definidas as operações getRule():RuleModel e 
setRule(RuleModel) para a associação unária com RuleModel; e as operações 
getExample(int):AnnotationModel, addExample(AnnotationModel, int), 
removeExample(AnnotationModel), getExampleCount():int e 
getIndexOfExample(AnnotationModel):int para a associação n-ária exampleModel com 
AnnotationModel.  

 Todas essas interfaces possuem em comum a superinterface Model (ver Figura 
36), a qual define um par de operações para identificar se tais modelos foram ou não 
armazenados pela camada Persistent. Além disso, serve como base para a definição de 
dois grandes grupos de modelos: StaticModel e DynamicModel. Os modelos do 
primeiro grupo não permitem alteração/manipulação em seu conteúdo, são modelos 
estáticos, que definem apenas operações para acesso temporário de suas informações. Já 
o segundo grupo define modelos dinâmicos, que especificam um conjunto de operações 
e outros objetos para a manipulação de seus dados. Dessa forma, as instâncias das 
subinterfaces de DynamicModel podem ter seus dados alterados a partir de 
modificações nos valores dos atributos ou na composição das instâncias de subtipos de 
Node de cada modelo.  
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Figura 36 — Diagrama de hierarquia de modelos 

 

 Cada subinterface direta de Node é utilizada como uma superinterface base para a 
especificação de uma hierarquia de conceitos baseada no padrão Composite, cujas 
instâncias são aplicadas na construção de uma árvore de objetos para a representação 
das informações contidas no modelo ao qual eles pertencem. Como regra, as operações 
para a manipulação dessa árvore de objetos são definidas no próprio modelo (ex.: 
TokenModel, SlotModel, etc.), enquanto que aquelas para modificação do estado de 
cada nó são definidas nos subtipos de Node (ex.: TokenNode, SlotNode, etc.). Operações 
adicionais sobre os modelos e seus respectivos nós são realizadas a partir das 
implementações das subinterfaces de Visitor (Figura 37), as quais aplicam o padrão de 
projeto de mesmo nome. A seguir, serão detalhadas, através de exemplos, as 
especializações de Node e algumas de suas associações com outras interfaces. 
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Figura 37 — Subinterfaces Visitor em Business 

 

 

 No diagrama de classes da Figura 38 abaixo foram definidas as interfaces 
envolvidas na especificação e gerenciamento dos tokens. De maneira geral, dois tipos de 
tokens foram especificados: AccurateNode e SemanticNode. O primeiro é aplicado na 
representação de tokens exatos, ou seja, palavras, sinais de pontuação, etc.; enquanto o 
segundo é usado para definir classes semânticas suportadas pelo sistema, compostas por 
instâncias de AccurateNode ou outras SemanticNode. Em ambos os casos, os tokens 
exatos ou o nome da classe semântica podem ser obtidos pelo método getName definido 
em TokenNode. Além disso, os métodos addChild, removeChild, getChild, 
getChildCount e getIndexOfChild dentro de TokenModel originaram-se de associação n-
ária com TokenNode. Por último, a interface TokenVisitor definiu as operações 
visitModel, visitAccurate e visitSemantic utilizadas para percorrer a estrutura de árvore 
do modelo. 

 

 
Figura 38 — Associações entre TokenModel, TokenNode e TokenVisitor 
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 A Figura 39, por outro lado, define as associações e heranças entre SlotNode, 
SlotModel e SlotVisitor. Pelo fato de esse framework ser voltado para XML, foram 
definidos os nós ElementNode e AttributeNode. O primeiro usado para representar o 
conceito de elementos em XML, podendo ser composto por nós-filho do tipo SlotNode; 
e o segundo usado como um nó-folha na declaração de atributos de um ElementNode. 
Além disso, foram definidos cinco atributos na interface SlotNode: nome do slot (name), 
máxima (maximum) e mínima (minimum) ocorrências, tipo do dado (type) e valor 
padrão (default). Para SlotModel, além das operações esperadas, vale destacar os 
métodos getParent(SlotNode) e getRoot():SlotNode usados, respectivamente, na 
obtenção do nó-pai de um SlotNode e da raiz do modelo. 

 

 

 
Figura 39 — Associações entre SlotModel, SlotNode e SlotVisitor 

 

 Com relação às interfaces AnnotationNode e RuleNode, estas possuem uma 
particularidade adicional: todos os nós de um mesmo modelo foram associados a um 
determinado nó de um SlotModel (ver Figura 40 abaixo e Figura 43 da pág. 77). Isso foi 
definido devido à necessidade de identificar (através do método getSlot) o slot a que 
determinada a anotação-exemplo, informação extraída ou regra de extração pertence. 
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 Os nós AnnotationNode de um mesmo AnnotationModel possuem especificamente 
operações voltadas para a obtenção do início e fim de uma anotação, bem como dos 
tokens existentes no trecho anotado. Para gerenciar a memória dos tokens de um trecho 
anotado foram definidas três outras operações: carregar tokens na memória (load), 
verificar se os tokens foram carregados (isLoaded) e liberar memória (flush). Como o 
modelo de anotações foi baseado no ECT do STALKER, cada instância de 
AnnotationNode pode conter outras anotações-filho, sendo os índices dos nós-filho 
definidos em relação aos do nó-pai, ou seja, início maior ou igual a zero e final menor 
do que a quantidade de tokens do nó-pai. Além disso, são herdadas operações de uma 
outra interface, denominada Invert, para a inversão das coordenadas e seqüências de 
Tokens na aprendizagem e identificação dos sufixos das informações25. A seguir, é 
apresentada a interface definida para AnnotationNode. 

 

 
Figura 40 — Interface AnnotationNode 

 

 Por outro lado, os nós RuleNode que compõem um RuleModel possuem uma 
estrutura mais complexa, baseada nos conceitos do algoritmo de aprendizagem do 
STALKER definido no capítulo 3. Contudo, havia casos em que o mesmo não era 
passível de solução e por isso necessitava ser modificado. Era impossível aprender 
regras para mais de uma anotação-exemplo (como E1 e E2 na Figura 41) de um nó-filho 
x em um mesmo nó-pai p e documento de entrada Ei, pois não havia como gerar uma 
regra candidata que identificasse corretamente uma das anotações e falhasse para as 
demais.   

 

                                                 

25 A interface Invert também é aplicada a DocumentModel, TokenNode e TokenModel para a inversão de 
seqüências de Tokens na manipulação com sufixos. Contudo, esse detalhe foi ocultado dos diagramas 
anteriores para a simplificação do assunto. 
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Figura 41 — Exceção não tratada pelo STALKER 

 

 Para solucionar esses casos, alterou-se parte do algoritmo de aprendizagem 
definido pelo STALKER. Dentre as alterações feitas no algoritmo, destaca-se, 
principalmente, a ocorrida pela adição de uma nova etapa à função learnRule, podendo 
ser visualizada na Figura 42. Nesse novo código, learnRule inicia-se com a separação 
dos exemplos recebidos do treinamento em grupos de anotações pertencentes a 
documentos de entradas distintos, através da chamada a função selectExamples. Em 
seguida, para cada grupo é aplicado o algoritmo tradicional do STALKER para a 
aprendizagem das regras Either de disjunção exclusiva.  Depois, essas disjunções 
exclusivas são agrupadas em uma disjunção inclusiva Both, ou seja, um autômato não-
determinístico que permite reunir mais de uma regra Either, possibilitando uma ou mais 
identificações corretas de afixos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 — Parte adaptada do algoritmo de  indução de regras 

 

 

 A hierarquia para a construção das regras de extração resultante dessa adaptação 
pode ser vista na Figura 43. Nesse diagrama é visível a existência de dois grandes 
grupos: as do subtipo de SkipNode e as de CompositeNode. No primeiro grupo foram 
definidas as regras mais simples, como SkipToNode e SkipUntilNode, que trabalham 
diretamente na localização de tokens. Já no segundo encontram-se as regras que 
permitem a combinação de instâncias de subtipos de RuleNode para a construção de 
expressões mais complexas. Por último, vale destacar a interface DataNode como a 
parte não-determinística responsável pela extração da informação em si.  

E1 e E2: <p>Por Davi M. Cabral,  Roberto S. M. Barros</p> 
E3:  Por Davi Cabral 
E4: Autor Roberto Barros Tradução: Rodrigo Lima  
 

learnRule(Examples) 
-declare Inclusive como uma disjunção inclusiva vazia  
-WHILE Examples ≠ ∅ 
 -declare Exclusive como uma disjunção exclusiva vazia 
 -Group = selectExamples(Examples) 
 -Examples = Examples - Group 
 -WHILE Group ≠ ∅ 
  -Disjunct = learnDisjunct(Examples) 
  -remova todos os exemplos em Group cobertos por Disjunct 
  -adicione Disjunct a Exclusive 
 -adicione Exclusive a Inclusive 
-RETURN Inclusive 
… 
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Figura 43 — Hierarquia de RuleNode 

 

 

 Um diagrama de objetos para o modelo de regras definido anteriormente é 
apresentado na Figura 44. Nesta figura pode-se observar que as instâncias do tipo 
DataNode são compostas por no máximo duas instâncias do tipo BothNode: uma para a 
localização do sufixo e outra para a do prefixo da informação. Além disso, apenas as 
instâncias do tipo DataNode estão ligadas às de SlotNode, agrupando o conjunto de 
regras relacionadas a um dado campo, sendo por isso responsáveis por guiar a estrutura 
do RuleModel.  

 

 
Figura 44 — Diagrama de objetos da implementação de RuleModel 
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 Além dos métodos esperados, gerados pelas associações entre as interfaces, 
RuleNode utiliza outras operações específicas como mostrado na Figura 45. Um 
exemplo delas é a operação match que tem por objetivo retornar as anotações-filho 
geradas automaticamente através da aplicação de uma regra RuleNode (mais 
especificamente DataNode e BothNode) sobre uma anotação-pai, sendo utilizadas pelo 
framework para inferir o modelo dos dados a serem extraídos (associação learnedModel 
apresentada na Figura 35 da pág. 71). Merece destaque a implementação da operação 
match para as classes concretas de DataNode. Nessa implementação, é utilizada a 
informação do número máximo de ocorrências permitidas para o SlotNode associado ao 
DataNode em questão, de maneira a determinar o número de anotações a serem geradas 
pelo sistema26. Além disso, diferentes critérios são aplicados em DataNode para a 
análise das anotações geradas por objetos BothNode, por exemplo, inferindo dados 
menores ou maiores dependendo se o SlotNode associado é um nó-folha ou nó-lista, 
respectivamente. 

 

 

 

 
Figura 45 — Associações entre RuleModel, RuleNode e RuleVisitor 

 
                                                 

26 Adaptação do algoritmo do STALKER para a solução dada por [Embley et al., 1999] sobre conflitos 
entre ocorrências de um mesmo campo. 
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 Além dessa operação, são importantes aquelas herdadas de Filter e Refreshable.  
A interface Filter define operações para a especificação de expressões de limpeza para 
os dados a serem extraídos: uma para a identificação de padrões nos dados e outra para 
os valores que substituirão as ocorrências desses padrões27. Refreshable, por outro lado, 
define operações para determinar se o modelo de regras precisa ser atualizado quando 
uma das anotações-exemplo utilizadas para o treinamento do framework é modificada. 
Vale destacar que na implementação das funcionalidades da interface Filter e da 
operação match foram aplicadas expressões regulares escritas em Regex Recipes 
[Brandt, 2004]. Em match, por exemplo, construiu-se uma classe concreta de 
RuleVisitor capaz de navegar pela árvore de objetos de uma instância de BothNode da 
Figura 44 e transformá-la em uma expressão regular, que posteriormente será aplicada a 
um trecho de texto utilizando a biblioteca Regex Recipes.  

 O algoritmo de aprendizagem das regras de extração do sistema é implementado 
segundo a hierarquia descrita na Figura 46. A interface base desse diagrama é 
RuleLearner, a qual especifica, apenas, a operação learnRule para a inferência de uma 
regra de extração baseada em anotações-exemplo utilizadas durante o treinamento. A 
partir de RuleLearner, foram definidas as classes abstratas DataLearner e BothLearner. 
A classe DataLearner tem como objetivo inferir uma regra DataNode para a extração 
de um determinado campo do formulário de saída, utilizando indiretamente a 
aprendizagem de regras para consumação de prefixo e sufixo feita pelas 
implementações de BothLearner. A classe abstrata BothLearner define o algoritmo de 
aprendizagem do STALKER adaptado nessa seção, utilizando implementações das 
classes RuleAnalysis e RuleAnalysisVisitor para a computação das heurísticas de melhor 
solução e refinamento de regra candidata. A idéia por trás do RuleAnalysis é: (1) 
instanciar, para cada regra candidata gerada pelo algoritmo de aprendizagem, uma 
ocorrência de RuleAnalysis; (2) aplicar (método validate) cada uma destas ocorrências a 
todos os exemplos treinados para o SlotNode em questão; e (3) ordenar os RuleAnalysis 
de acordo com os valores computados e com heurística utilizada. RuleAnalysisVisitor 
entra aqui como uma classe auxiliar para a computação dos valores mais complexos. 
Por último, tanto BothLearner quanto RuleAnalysis e RuleAnalysisVisitor são 
especificados usando o padrão Template Method e especializadas cada uma em duas 
classes, uma para o prefixo e outra para o sufixo. 

 Por último, vale lembrar que, como essa camada representa as funcionalidades 
frozen spots do framework, foram definidas classes concretas para cada uma das 
interfaces e classes abstratas apresentadas. Cada instanciação possível para os elementos 
definidos nessa seção é controlada utilizando-se o padrão de projeto AbstractFactory, 
através de uma classe concreta da interface BusinessFactory28. A única exceção é 
criação dos tokens do sistema, obtidos pela própria interface TokenModel, que deve 
utilizar o padrão Pool de Objetos em suas operações getSemantic e getAccurate. Além 
disso, é definida uma interface BusinessFachada, que encapsula para a camada superior, 
a complexidade envolvida nessa camada. Em BusinessFachada são definidas operações 
openXXX, saveXXX(xxx) e deleteXXX, onde XXX representa o nome de cada um dos 
modelos apresentados.  

                                                 

27 A idéia de padronização dos dados de saída foi extraída de [Embley et al., 1999]. 

28 Como as classes concretas de BothLearner, RuleAnalysis e RuleAnalysisVisitor necessitam cada uma 
apenas duas instâncias, uma para a manipulação de prefixo e outra de sufixo; foram criadas na classe 
BusinessFactory utilizando o padrão Singleton.  
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Figura 46 — Interfaces de aprendizagem 

 

4.3.2 Camada de Persistência 

Conforme foi dito anteriormente, a camada Persistent é aquela responsável por definir 
as formas de armazenamento físico dos objetos do domínio do problema, em outras 
palavras, da camada Business. Em Persistent, foram tratadas questões de acesso às 
fontes de dados, tipos de documentos de entradas e saídas permitidos, conversões entre 
formatos e codificação dos documentos, etc., ou seja, as funcionalidades hot spots e o 
acesso a informações internas do framework. Por se tratar de um assunto complexo, o 
mesmo será analisado sob três diferentes ângulos: a seção 4.3.2.1 apresenta uma visão 
geral dessa camada; a seção 4.3.2.2 detalha a construção dos módulos Wrappers de 
Entrada e Reestruturadores; e, por último, a seção 4.3.2.3 mostra a especificação dos 
XMLs persistentes utilizados no protótipo.  

4.3.2.1 Visão Geral 

Em uma visão macro, a camada Persistent foi dividida em três pacotes internos: Input, 
Knowledge e Output. Essa organização da camada de persistência tem por objetivo uma 
divisão macro do sistema de acordo com os módulos propostos na seção 4.2.2. O 
primeiro pacote é responsável pelos formatos dos documentos (HTML, DOC, PDF, 
etc.) e recursos de entrada (arquivos, banco de dados relacional e orientado a objetos, 
etc.) suportados pelo sistema, definindo na prática os módulos Wrapper de Entrada e 
Reestruturador. Por outro lado, Output destina-se ao gerenciamento dos formatos e 
recursos de saída utilizados para a extração dos dados, representando assim o módulo 
Wrapper de Saída. Por último, o pacote Knowledge especifica as interfaces de acesso e 
armazenamento dos modelos da camada de negócios relacionados diretamente com a 
base de conhecimento: RuleModel, TokenModel, SlotModel e AnnotationModel, este 



 

81 

último utilizado para a etiquetagem do documento, tanto na fase de treinamento, quanto 
de extração dos dados.  

 A camada Persistent foi formada a partir da definição de três interfaces base (ver 
Figura 47): PersistentResource, PersistentBuilder e PersistentVisitor, sendo a primeira 
para o encapsulamento de recursos persistentes e as duas últimas para a manipulação 
com formatos de persistência. As interfaces PersistentBuilder e PersistentVisitor foram 
destinadas, respectivamente, à leitura e escrita de representações persistentes de 
modelos da camada de negócios. Já PersistentResource serviu de alicerce na construção 
de três tipos de recursos: apenas de entrada (OutputResource), apenas de saída 
(InputResource) e de entrada e saída (KnowledgeResource).  

 As interfaces PersistentBuilder e PersistentVisitor foram baseadas nos padrões de 
projeto Builder e Visitor, respectivamente, porém suas relações com subinterfaces de 
PersistentResource usaram o padrão Strategy. Para a interface InputResource foram 
definidos os métodos setBuilder e getBuilder para o uso de instâncias de 
PersistentBuilder, permitindo assim a conversão de streams do tipo Reader em 
instâncias de modelos da camada de negócios. Por outro lado, OutputResource utiliza, 
através dos métodos setVisitor e getVisitor (Figura 47), implementações de 
PersistentVisitor para percorrer a estrutura de um modelo e transformá-la em uma 
stream de caracteres. Assim, as implementações de KnowledgeResource, por herdarem 
indiretamente de InputResource e OutputResource, suportam tanto o armazenamento e 
quanto a restauração de informações.Vale destacar que o padrão Strategy nos recursos 
apenas de entrada e apenas de saída representa as funcionalidades hot spot propostas 
para o framework.  

 

 
Figura 47 — Interfaces base da camada Persistent 

 

 Uma análise mais detalhada das interfaces base dessa camada pode ser iniciada 
pela observação da hierarquia completa da interface PersistentResource no diagrama da 
Figura 48. Nesse diagrama de classes, assim como nos demais diagramas dessa seção, 
cada subinterface foi separada de acordo com o subpacote ao qual pertence. Existem 
seis subinterfaces para os cinco modelos definidos no pacote Business, um recurso para 
cada modelo, com exceção das anotações (AnnotationModel), que podem ser 
armazenadas como exemplos treinados (ExampleResource) ou dados inferidos 
(DataResource).  
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 De maneira geral, para cada recurso foram definidas cinco operações: inserir 
(insert), atualizar (update), apagar (delete), verificar existência (find) e carregar na 
memória (load) um determinado modelo a partir do recurso em questão, em que as três 
primeiras operações e a penúltima recebem como parâmetro, respectivamente, uma 
instância e o(s) identificador(es) do modelo. As únicas exceções para o número de 
operações foram as interfaces DocumentResource e DataResource, onde para a primeira 
definiu-se uma sexta operação, loadURLs, responsável por retornar uma lista de 
identificadores dos documentos (URLs) associados por anotações do usuário a uma 
instância de SlotModel; e para a segunda, por se tratar de uma interface de saída e não 
suportar o carregamento de modelo na camada de negócios, não foi especificada a 
operação load.  

 

 
Figura 48 — Hierarquia de PersistentResource 
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 Com relação à hierarquia de PersistentVisitor, a mesma foi especificada em cinco 
subinterfaces, uma para cada subinterface de OutputResource (Figura 49): TokenVisitor, 
RuleVisitor, ExampleVisitor e SlotVisitor do subpacote Knowledge e DataVisitor do 
subpacote Output. Cada uma dessas expande sua correspondente Visitor no pacote 
Business, adicionando-lhe as operações getName e getResult, responsáveis 
respectivamente pela obtenção do nome da formatação utilizada e da stream de 
caracteres do modelo convertido. Via de regra, criou-se pelo menos uma classe concreta 
para cada subinterface de PersistentVisitor, com exceção de DataVisitor que, por 
representar uma funcionalidade hot spot, deve implementar tantas classes concretas 
quantos forem os formatos de saída na instanciação do framework.  

 

 
Figura 49 — Hierarquia de PersistentVisitor 

 

 

 Para a hierarquia de PersistentBuilder, foram construídas cinco subinterfaces, uma 
para cada recurso de leitura, como visualizado no diagrama da Figura 50. A partir desse 
diagrama, pode-se observar em PersistentBuilder a especificação de duas operações 
base: parse e getName, responsáveis pela carga de um formato persistente em uma 
instância de modelo da camada de negócios e pelo retorno do nome do formato 
persistente utilizado nessa conversão, respectivamente. Por outro lado, nas subinterfaces 
de PersistentBuilder, foram definidas as operações setIdentifier e getResult para a 
configuração dessas subinterfaces com o(s) identificador(es) do modelo a ser carregado 
e para a obtenção desse modelo após a execução da operação parse. Também foram 
definidas nessas subinterfaces (apesar de omitidas na Figura 50) operações específicas, 
usadas por parse, para a carga dos nós de seus modelos, de acordo com o padrão 
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Builder. Concluindo, da mesma forma como em PersistentVisitor, foi construída uma 
classe concreta para cada uma das subinterfaces de PersistentBuilder, com exceção de 
DocumentBuilder que, por representar uma funcionalidade hot spot, deve implementar 
tantas classes concretas quantos forem os formatos de entrada na instanciação do 
framework.  

 

 
Figura 50 — Hierarquia de PersistentBuilder 

 

 

 O assunto sobre as interfaces base da camada de persistência terminaria por aqui, 
se não fosse a pendência de uma importante questão: como são realizadas as 
instanciações das classes concretas e a interação dos objetos da camada de persistência. 
De maneira semelhante à camada de negócios, tal problema foi resolvido através da 
aplicação dos padrões Abstract Factory e Fachada em cada subpacote da camada de 
persistência (ver Figura 51), originando os seguintes grupos de interfaces: (1) 
InputFactory e InputFachada; (2) OutputFactory e OutputFachada; e (3) 
KnowledgeFactory e KnowledgeFachada. Como conseqüência, foram adicionadas à 
interface BusinessFachada da camada Business, as seguintes operações para a 
especificação da persistência utilizada: setPersistentInput, getPersistentInput, 
setPersistentOutput, getPersistentOuput, setPersistentKnowledge e 
getPersistentKnowledge. 

 As interfaces que herdam de PersistentFactory definem basicamente três tipos de 
operações: getXXXResources, getXXXBuilders e getXXXVisitors, em que a seqüência 
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XXX representa um determinado recurso. Essas operações são responsáveis por retornar, 
nessa ordem, listas contendo recursos e conversores para leitura e escrita de formatos de 
documentos, sendo esta estrutura semelhante a um Pool de Objetos por representar a 
única forma de acessar tais objetos. Contudo, por questão de raciocínio, operações do 
tipo getXXXVisitor e getXXXBuilder não estão presentes, respectivamente, nas 
interfaces InputFactory e OutputFactory29. Por último, essas duas últimas subinterfaces 
de PersistentFactory fazem parte das funcionalidades hot spots e, por isso, devem ser 
implementadas para a instanciação do framework. 

 

 
Figura 51 — Hierarquias e associações entre PersistentFactory e PersistentFachada 

 

 

 Em relação à interface PersistentFachada, além de getXXXResources, 
getXXXBuilders e getXXXVisitors, foram definidas para cada recurso as operações 
inserir (insertXXX), atualizar (updateXXX), apagar (deleteXXX), verificar existência 
(findXXX) e carregar na memória (loadXXX). Essas operações seguiram basicamente os 
mesmos critérios definidos para as subinterfaces de PersistentResource e 
PersistentFactory, porém adicionando um parâmetro XXXResource às últimas cinco, 
um XXXVisitor às operações insertXXX e updateXXX e um parâmetro XXXBuilder a 
findXXX. Também merece destaque a iteração, baseada no padrão Builder, das 
subinterfaces InputFachada e KnowledgeFachada com as instâncias do tipo 
InputBuilder, podendo um exemplo ser observado na Figura 52.  

 

                                                 

29 A interface InputFactory, por exemplo, define apenas as operações getDocumentResources e 
getDocumentBuilders 
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Figura 52 — Diagrama carga de DocumentModel 

 

 Essa figura apresenta um diagrama de seqüência para a carga de uma instância de 
DocumentModel. A carga do documento inicia-se pela pesquisa dos recursos e leitores 
de formatos necessários à obtenção do mesmo, através da execução das operações 
searchBestResource e searchBestBuilder. Para a obtenção dos valores esperados, essas 
operações realizam internamente chamadas aos métodos findDocument em 
aInputFachadaImpl e getName em aDocumentResourceImpl. Em seguida, encontrados 
o recurso e o leitor de formato capazes de suportar o documento desejado, é chamada a 
operação loadDocument em aInputFachadaImpl. O algoritmo dessa operação é dividido 
em quatro etapas: (1) associar aDocumentBuilderImpl ao recurso 
aDocumentResourceImpl, ambos passados como argumentos para loadDocument; (2) 
passar para aDocumentBuilderImpl o identificador do DocumentModel desejado, 
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através do método setIdentifier; (3) chamar load em aDocumentResourceImpl para a 
obtenção da stream necessária à leitura e conversão do documento persistente em uma 
instância de DocumentModel; e, por último, (4) obter-se a referida instância a partir da 
chamada a getResult em aDocumentBuilderImpl. Na etapa três, load repassa a stream de 
caracter para aDocumentBuilderImpl, através da operação parse, a qual realiza 
chamadas, não mostradas nesse diagrama, a uma instância de BusinessFactory durante a 
conversão da stream recebida no modelo desejado. Além disso, observa-se em 
loadDocument que a obrigação de InputFachada é apenas de combinar as instâncias de 
DocumentResource e DocumentBuilder, deixando o gerenciamento e seleção destas a 
cargo da camada de negócios. Por último, grande parte dessas observações também é 
válida para os demais XXXResouce e XXXBuilder e os XXXVisitor. 

4.3.2.2 Unificação de Formatos 

A conversão de diferentes formatos de documentos para o formato unificado definido 
no modelo proposto (Figura 32, pág. 66) deve ser feita, como mencionado 
anteriormente, através de duas fases: inicialmente com o módulo Wrapper de Entrada e 
em seguida com o Reestruturador. Esses módulos foram definidos, respectivamente, 
pelas classes abstratas Entry e Reorganizer, sendo acessadas por implementações de 
DocumentBuilder. Para facilitar a extensibilidade do sistema em relação aos formatos de 
entrada, foi desenvolvida uma implementação de DocumentBuilder, denominada 
DefaultDocumentBuilder (ver Figura 53). 

 

 
Figura 53 — Interfaces para a conversão de formatos 
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 A classe DefaultDocumentBuilder é uma classe abstrata que define um método 
parse (ver Figura 54) baseado no padrão de projetos Template Method. Além de fazer 
uso de implementações concretas de Entry e Reorganizer, esse método realiza chamadas 
internas às operações abstratas getConversionFactory e mount definidas em 
DefaultDocumentBuilder. Tais operações são responsáveis pela obtenção do construtor 
dos objetos usados na conversão e pela transformação de uma seqüência de caracteres 
em instâncias de modelos da camada de negócios, respectivamente.  Essa utilização do 
padrão Template Method, juntamente com o Strategy entre DocumentBuilder e 
DocumentResource, é o que torna em parte esse uma framework de caixa cinza.  

 

 

 

 

 

Figura 54 — Resumo do método parse de TemplateDocumentBuilder 

  

 Com relação às classes abstratas Entry e Tidy, estas são, na realidade, subtipos da 
interface MacroCommand, uma subinterface de Command para a definição de 
comandos complexos que necessitam do auxílio de outros objetos para serem 
executados. Esses objetos auxiliares são obtidos a partir do construtor 
ConversionFactory, retornado pelo método getConversionFactory em MacroCommand. 
Por outro lado, de maneira semelhante a DefaultDocumentBuilder, a execução dos 
subtipos de Command é feita através de uma operação parse, implementada em Entry e 
Reorganizer usando o padrão Template Method. 

 O método parse (ver Figura 55) de Entry representa o processo de conversão de 
um documento em formato qualquer para uma representação XML proprietária. Tal 
processo realiza chamadas internas a duas operações abstratas: convert e 
getConversionFactory. Essas operações são utilizadas, respectivamente, (1) no 
encapsulamento da execução de uma ferramenta conversão existente; e (2) na obtenção 
do construtor para a aquisição de um objeto auxiliar Tidy, a ser utilizado na correção de 
possíveis XML mal-formados gerados pela ferramenta encapsulada. 

 

 

 

 

   

Figura 55 — Resumo do método parse de TemplateEntry 

 

parse(inputReader) 
-factory = getConversionFactory() 
-entry = factory.getEntry() 
-reorganizer = factory.getReorganizer() 
-xmlProperty = entry.parse(inputReader) 
-xmlUnified = reorganizer.parse(xmlProperty) 
-RETURN mount(xmlUnified) 
 

parse(inputReader)  
-factory = getConversionFactory() 
-tempReader = convert(inputReader) 
-tidy = factory.getTidy() 
-xmlProperty = tidy.parse(tempReader) 
-RETURN xmlProperty 
 



 

89 

 Por outro lado, o método parse da classe Reorganizer (ver Figura 56) é utilizado 
na conversão dos formatos XML proprietários para o formato Unificado do sistema. 
Para tanto, é necessária a implementação de três métodos abstratos: 
getConversionFactory, load, getDocument. O primeiro método obtém o construtor a 
partir do qual, o tipo Analysis é instanciado. O segundo, converte uma seqüência de 
caracteres em uma árvore de elementos Component que pode ser facilmente percorrida e 
analisada utilizando o padrão Visitor. Por último, a operação getDocument obtém uma 
instância de Document do tipo DOM, gerada após essa árvore ser percorrida por uma 
instância de Analysis (para a computação de dados de layout úteis ao processo de 
reestruturação) e pelo próprio Reorganizer (para a reestruturação do documento a partir 
desses dados observados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56 — Resumo do método parse de TemplateReorganizer 

 

 

4.3.2.3 XMLs Persistentes Especificados  

Com relação aos formatos persistentes utilizados na implementação, destacam-se dois 
grupos de especificações: (1) os XMLs intermediários e unificado e (2) os XMLs da 
base de conhecimento.  

 No primeiro grupo de especificações, os formatos dos XMLs intermediários são 
definidos na instanciação do framework, sendo dependentes das ferramentas usadas na 
conversão de documentos quaisquer para o formato XML. Algumas das ferramentas 
passíveis dessa utilização foram apresentadas anteriormente nas seção 2.3 (pág. 28). Por 
outro lado, a unificação desses formatos intermediários foi definida como sendo 
XHTML, codificada em UTF-8, tendo em vista que esse formato fornece uma 
semântica simples e que seu precursor, o HTML, é bastante solidificado na Internet. 

 Para o segundo grupo, referente às especificações XML da base de 
conhecimento foi utilizado XML Schema como representação para os formulários 

Declare _analysis 
… 
parse(inputReader)  
-factory = getConversionFactory() 
-analysis = factory.getAnalysis() 
 
-component = load(inputReader) 
-component.accept(_analysis) 
-component.accept(this)  
-document = getDocument() 
 
-RETURN serialize(document) 
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(templates) de saída. Contudo, quanto ao restante do conhecimento necessário à 
extração dos dados, criou-se duas representações distintas: uma para as regras de 
extração e outra para o dicionário semântico utilizado pelas regras. Em ambas 
representações foram utilizadas a mesma codificação de caracter UTF-8 e o mesmo 
arquivo de especificação de estrutura das tags. Nessa estrutura, foram definidos dois 
elementos comuns às regras e ao dicionário: o knowledge, que é o elemento raiz, e o 
template, que informa, através da propriedade url, o formulário de saída utilizado. Em 
relação à codificação, caracteres como “<”, “>” e “&” são convertidos nas referências 
de caracteres “&lt;”, “&gt;” e “&amp;”, respectivamente.  

 A representação XML das regras foi baseada nos conceitos definidos na seção 3.4 
(pág. 56) sobre o algoritmo de aprendizagem de máquina. Um exemplo dessa 
representação pode ser visto na Figura 57, que traz um XML para o diagrama de objetos 
apresentado na Figura 44 (pág. 77). Para a especificação das regras, foram utilizados 
sete elementos diferentes: data, both, either, conjunction, rule, token e semantic, 
respectivamente, para as regras de dados, disjunções inclusivas e exclusivas, 
conjunções, regras do tipo Skip e tokens precisos e semânticos.  

 Mais detalhadamente, deve ser definido um elemento data para cada campo 
existente no formulário de saída, sendo essa associação feita a partir do atributo slot, 
guardando o nome do campo referenciado (quando o campo é um atributo o mesmo 
vem precedido de @). De modo semelhante, o elemento both possui a propriedade type 
e o elemento rule, a propriedade consume. A propriedade type, que indica se a disjunção 
inclusiva é para a consumação do prefixo ou do sufixo do dado a ser extraído. Por outro 
lado, consume informa se a regra em questão deve consumir ou não caracteres dos 
afixos do dado, comportando-se ou como um comando SkipTo ou como um SkipUntil. 
Por último, os tokens precisos e semânticos são definidos e referenciados, 
respectivamente, pelo elemento token através do seu conteúdo e pelo elemento semantic 
através do atributo class, que especifica o nome da classe semântica a ser utilizada.  

 Com relação ao dicionário semântico, foi definida uma representação XML 
baseada em [Rabelo, 2004]. Um exemplo simplificado para o uso com as regras de 
extração da Figura 57 pode ser vista na Figura 58. Nesta podem ser visualizados quatro 
elementos: semantic-dictionary, class, token e semantic. O elemento semantic-
dictionary representa o dicionário semântico como um todo, agrupando todas as regras 
semânticas, criadas pelos elementos class e utilizadas pelas regras de extração. Um 
detalhe é que, para cada classe semântica referenciada pelo atributo class dos elementos 
semantic, deve existir um elemento class de atributo name de mesmo valor. Como é 
possível notar, os elementos token e semantic possuem o mesmo significado aplicado às 
regras de extração. 
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Figura 57 — Regras de extração escritas em XML 

 

 

 É valido salientar que existem algumas diferenças entre a representação do 
conhecimento definida nessa dissertação e no trabalho de [Rabelo, 2004]. Essas 
diferenças ocorrem tanto em relação à representação das regras de extração quanto dos 
dicionários semânticos. Referente à representação das regras, a abordagem descrita 
nesse trabalho é mais fácil de ser manipulada pelo simples fato de utilizar um maior 
número de conceitos (envolvidos na criação das regras) na forma de elementos XML, o 
que diminui também a dependência entre representação e implementação. Com relação 
aos dicionários semânticos, enquanto [Rabelo, 2004] define novas classes apenas a 
partir de tokens, a especificação utilizada nesse trabalho suporta tokens, classes 
semânticas já existentes e expressões em Regex Recipes [Brandt, 2004] para a criação 
de novas classes.  

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!DOCTYPE knowledge SYSTEM "file:///c:/arquiv~1/extraction/rule.dtd " [ 
<!ENTITY lt ""> 
<!ENTITY gt ""> 
<!ENTITY amp ""> 
]> 
<knowledge> 
 <schema url="file:///c:/arquiv~1/extraction/form.xsd"/> 
 <data slot="document"> 
  <both type="prefix"> 
   <either> 
    <conjunction> 
     <rule consume="true"> 
      <token>&lt;body&gt;</token> 
     </rule> 
    </conjunction> 
   </either> 
  </both > 
  <both type="suffix"> 
   <either> 
    <conjunction> 
     <rule consume="false"> 
      <semantic class="ALPHANUMERIC"/> 
     </rule> 
     <rule consume="true"> 
      <token>&lt;/body&gt;</token> 
     </rule> 
    </conjunction> 
   </either> 
  </both> 
  <data slot="@autor"/> 
 </data> 
</knowledge> 
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Figura 58 — Dicionário de dados em XML 

 

4.3.3 Camada de Apresentação 

Neste trabalho, a camada de apresentação (ou pacote Presentation) desempenha um 
papel auxiliar, sendo por isso tratada superficialmente nessa seção. Assim, não serão 
abordadas questões de implementação como classes e interfaces nem da aplicação do 
padrão MVC, mas sim a forma de utilização dessa camada pelo usuário final. Como no 
protótipo o pacote Presentation foi construído com a tecnologia Java Swing, o termo 
interface será usado constantemente nessa seção para a representação de formulários 
Swing.  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!DOCTYPE knowledge SYSTEM "file:///c:/arquiv~1/extraction/rule.dtd " [ 
<!ENTITY lt ""> 
<!ENTITY gt ""> 
<!ENTITY amp “”> 
]> 
<knowledge> 
 <schema url="ile:///c:/arquiv~1/extraction/form.xsd"/> 
 <semantic- dictionary> 
  <class name="NUMERIC"> 
   <token>0</token> 
   … 
   <token>9</token> 
  </class> 
  <class name="ALPHABETIC"> 
   <token>a</token> 
   … 
   <token>z</token> 
   <token>A</token> 
   …    
   <token>Z</token> 
  </class> 
  <class name="ALPHANUMERIC"> 
   <semantic class="NUMERIC"/> 
   <semantic class="ALPHABETIC"/> 
  </class> 
  <class name="FIRST_NAME"> 
   <token>Davi</token> 
   … 
   <token>Roberto</token> 
  </class> 
  … 
 </semantic-dictionary> 
</knowledge> 
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A tela principal do protótipo desenvolvido possui a aparência da Figura 59, a qual 
se encontra dividida em três macro regiões: Painel de Controle, Visualizador de 
Documento-Exemplo e Template de Saída.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59 — Tela principal da interface com o usuário 

 

 O Template de Saída é a região destinada à representação do formulário de saída, 
sendo composta por duas áreas: uma para a estrutura do formulário de saída e outra para 
as propriedades dos slots. Na primeira área, o formulário de saída é representado na 
forma de uma árvore de slots de elementos  e atributos  XML, que podem ser 
representados em três cores diferentes: cinza escuro ( ), cinza claro ( ) e cinza ( ) 
simbolizando, respectivamente, aqueles que não podem, os que podem ser anotados e 
que já possui anotação(ões). Na segunda área, encontram-se as propriedades de um slot 
selecionado no template de saída. Essas propriedades são: números máximo (maximum) 
e mínimo (minimum) de ocorrências por campo; o tipo do dado a ser extraído (type); o 
valor padrão (default) caso a informação não seja encontrada; os padrões de caracter 

Template de Saída Painel de Controle 

Visualizador de Documento-Exemplo 
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(pattern) a serem substituídos (replace) na uniformização dos dados de saída; e, por 
último, a necessidade de atualização ou não (outdated) da regra de extração do slot, 
devido à alteração no conjunto de anotações utilizado para treinamento.  

 O Visualizador de Documento-Exemplo é um componente de texto usado para a 
observação e demarcação dos dados a partir dos documentos de entrada convertidos 
para XHTML. Nesse componente, trechos do documento são formatados de acordo com 
o slot selecionado, com o intuito de orientar o usuário no decorrer do processo de 
treinamento. Existem dois grupos de formatações: uma para as anotações-exemplo, 
criadas pelo usuário e outra para as anotações aprendidas, inferidas, geradas pelas regras 
de extração. Ambos os grupos possuem diferentes formatações para representar trechos 
de texto do slot selecionado, trechos do slot-pai e trechos dos demais slots superiores. 
Para as anotações-exemplo, essas formatações são, respectivamente, a cor de fundo 
cinza escuro e letra branca, a cor de fundo cinza e letra preta e, por último, a cor de 
fundo branca e letra cinza claro. Para as anotações aprendidas, as formatações são texto 
sublinhado, texto sem efeito e texto tachado, respectivamente (ver Figura 59).    

 

 

 
Figura 60 — Gerenciador de documentos 

 

 

 Por outro lado, no Painel de Controle são inseridas as informações para a 
localização dos templates contendo a estrutura dos dados de saída e para as listas de 
documentos usados para treinamento e extração de dados, bem como para a realização 
das operações suportadas pela interface. Com relação aos documentos para treinamento 
e extração, os mesmos são gerenciados por janelas de diálogo (ver Figura 60) abertas a 
partir dos botões reticências . Para as operações suportadas, são definidos cinco 
botões: criar anotação-exemplo , remover anotação-exemplo , gerenciar dicionário 
semântico , aprender regras  e extrair dados de documentos  (de todos os 
documentos da lista de dados).  
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Figura 61 — Gerenciador do dicionário semântico 

 

 Desses botões, o de gerência do dicionário semântico é o único que merece 
discussão adicional. Clicando-se nesse botão é aberta a janela de diálogo mostrada na 
Figura 61, na qual é possível adicionar (Add), remover (Remover) ou editar (Edit...) uma 
determinada classe semântica. Das três operações dessa janela, a operação de edição de 
classe é a única que faz chamada a uma outra janela, a de gerenciamento de classe 
semântica, mostrada na Figura 62. Nessa nova tela, é possível adicionar ou remover 
classes já existentes ou tokens para a composição de uma outra classe semântica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62 — Gerenciador de classe semântica 
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4.4 Conclusão 

Esse capítulo apresentou o framework proposto para a extração de informações em 
documentos usando diferentes formatos de entrada e saída. Tal abordagem empregou 
uma arquitetura em três camadas, que diminui a dependência entre os módulos do 
sistema e, conseqüentemente, sua complexidade. 

 Para o desenvolvimento desse projeto, realizou-se uma pesquisa sobre os 
principais conceitos envolvido em um framework, indo desde as funcionalidades hot e 
frozen spots, até sua relação com padrões de projeto. A partir desse estudo, pôde-se 
percebe os prós e contras do uso de um framework e a importância para este da 
aplicação de padrões de projeto. 

 No próximo capítulo, será criada uma instância desse framework para os formatos 
de entrada PDF, PS, DOC, RTF e HTML, sendo em seguida avaliada utilizando 
diferentes documentos e critérios de medição.  
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5 Avaliação de Desempenho 

No capítulo anterior, foi apresentado um framework baseado em XML para a extração 
de informação em 5 fases: (1) geração do conhecimento para a extração das 
informações; (2) conversão dos documentos de entrada para um formato intermediário; 
(3) reestruturação desse formato intermediário para um formato unificado; (4) aplicação 
das regras aprendidas na primeira etapa para a extração das informações; e (5) a geração 
do(s) formulário(s) de saída.  

 Este capítulo criará na seção 5.1 uma instância do framework proposto e 
apresentará na seção 5.2 uma série de experimentos mostrando o seu comportamento 
diante dos treinamentos realizados, variando o número de exemplos e formatos de 
arquivos de entrada utilizados. Por último, um comparativo entre os resultados 
alcançados neste trabalho e os de outros sistemas de extração será feito na seção 5.3. 

5.1 Instanciação 

A instanciação do framework foi realizada implementando os recursos e unidades de 
leitura e escrita, segundo as funcionalidades hot spots propostas no capítulo 4. Para os 
documentos de entrada, foram desenvolvidos recursos de manipulação de banco de 
dados relacional local MySQL e arquivos WEB usando URL, além de leitores para os 
formatos HTML, PDF, PS, RTF e DOC. Por outro lado, foram definidos para a saída de 
dados recursos de banco MySQL e arquivos locais, bem como unidades de escrita para 
os formatos XML e SQL. 

 Com relação aos recursos de entrada, foram definidas diferentes prioridades de 
acesso, sendo a maior delas dada ao recurso de banco de dados. Isso possibilitou a 
utilização do mesmo como cache de armazenamento de documentos localizados 
remotamente, após estes serem convertidos no formato unificado XHTML. Dessa 
forma, evitam-se perdas de tempo com acessos remotos a documentos processados 
anteriormente, agilizando o desempenho do sistema durante as fases de treinamento e 
aprendizagem.  

 Para as unidades de leitura, as ferramentas MajiX, Pdftohtml e JTidy (descritas na 
seção 2.3, pág. 28) foram utilizadas para a conversão dos formatos (1) DOC e RTF, (2) 
PDF e PostScript, e (3) HTML, respectivamente. Dessa forma, os formatos 
intermediários utilizados nessa instanciação foram aqueles gerados por essas 
ferramentas. Além disso, são realizadas pré-conversões de PS para PDF, usando o script 
Ps2pdf da Ghostscript, uma vez que Pdftohtml não trabalha diretamente com o formato 
PS.  

 Na reestruturação dos formatos intermediários, destaca-se a heurística aplicada no 
reconhecimento de parágrafos nos formatos intermediários gerados pela ferramenta 
Pdftohtml, exigindo a análise da freqüência de determinadas informações como: 
distâncias entre linhas, valores das margens esquerda e direita, associações entre 
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margem e distância entre linhas, etc. Além disso, a ferramenta JTidy também 
desempenhou um papel importante na padronização da estrutura unificada XHTML 
gerada por todas as conversões. Por último, a leitura e escrita dos XMLs intermediários 
e unificados para os módulos de reestruturação de PDF, PS, DOC e RTF foi 
implementada utilizando o data binding Castor, enquanto para o módulo HTML foi 
empregado o parser JDOM.  

 Sobre os recursos de saída, o sistema extrai dados simultaneamente para banco de 
dados e para sistemas de arquivos. As unidades de escritas implementadas foram para a 
geração de documentos XML inteiros e scripts de inserção de dados em SQL. Dessa 
forma, o sistema é capaz de gerar documentos XML em campos BLOB de tabelas 
MySQL e arquivos de lote para inserção dos dados extraídos em outros bancos de dados 
relacionais.  

5.2 Avaliação 

Essa seção analisará o desempenho do sistema instanciado a partir do framework, sendo 
o assunto abordado em duas etapas: a primeira (subseção 5.2.1) apresentará o conjunto 
de documentos para treinamento e teste utilizado no estudo de caso, enquanto a segunda 
(subseção 5.2.2)  discutirá a forma e os critérios de realização do experimento, bem 
como as questões investigadas e os resultados alcançados.  

5.2.1 Ambiente da Avaliação 

Para a realização dos treinamentos e testes, foi selecionado o domínio de documentos 
científicos, mais especificamente, o de artigos científicos. Esse gênero de texto foi 
escolhido pelos seguintes motivos: (1) o formato semi-estruturado bastante comum à 
maioria dos documentos Web; (2) a grande diversidade de informações existentes na 
primeira página; e (3) a possibilidade de construção de um sistema mais eficiente para o 
gerenciamento e publicação de documentos científicos, como o apresentado em [Santos 
et al., 2002].  

 Os documentos utilizados nessa avaliação foram obtidos pelos conjuntos 
representados pelos engenhos de busca Google e CiteSeer. Esses engenhos foram 
escolhidos pela eficiência na busca de documentos na Internet, possibilitando o retorno 
de um conjunto bastante diversificado de documentos para treinamento e teste — o 
Google contém aproximadamente 8.058.044.651 documentos referenciados e o 
CiteSeer, 716.797 documentos científicos.  

 A obtenção dos artigos foi realizada através da criação de dois sistemas de 
aquisição automática de documentos, sendo desenvolvido um sistema para cada 
engenho de busca. De maneira geral, esses sistemas executaram o seguinte 
procedimento: (1) obter a página resultante de uma busca em um engenho; (2) abrir os 
documentos referenciados nesse resultado; (3) salvar cada um desses documentos; (4) ir 
para a próxima página da consulta; e (5) repetir as etapas anteriores até que um 
determinado número de documentos seja salvo ou não exista uma próxima página.  

 Foram utilizadas nessas buscas palavras-chave como “Paper” e “in HTML” no 
Google e “Information Extraction” no CiteSeer. Alem disso, para a diminuição de 
duplicações no resultado, arquivos de mesmo nome e tamanho foram considerados 
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iguais e posteriormente descartados. Ao final desse processo, os arquivos salvos foram 
analisados manualmente para a eliminação de resultados inadequados. 

 A partir do Google, foram escolhidos 200 documentos no formato HTML e 
obtidos 30 em RTF, enquanto do CiteSeer foram adquiridos 400 arquivos em PDF e PS, 
200 para cada formato. Foram selecionadas, apenas, a primeira página dos documentos 
com menor número de palavras, tendo em vista o sensível crescimento de tempo para a 
conversão entre formatos e para a aprendizagem das regras de extração à medida que o 
número de páginas por documento crescia durante a fase de desenvolvimento do 
framework. A dificuldade de encontrar a quantidade desejada de arquivos RTF e DOC 
na Web foi suprimida pela conversão do número de HTMLs necessários para alcançar a 
margem de 200 arquivos por tipo, utilizando macros implementadas no Microsoft 
Word. Apesar de alguns dados em comum, o conjunto total de documentos reflete bem 
a estrutura real dos artigos encontrada na Web, com dados ausentes, em diferentes 
estruturas e/ou ordens, etc. Um resumo das médias dos tamanhos pelos tipos de 
documentos pode ser visualizado na Tabela 6 a seguir. 

 

Tabela 6 — Média de tamanho dos documentos utilizados 

Tipo de 
Documento 

Média de Tamanho 
(KB) 

HTML 10,53 

RTF 13,74 

DOC 26,23 

PDF 34,43 

PS 92,71 

 

 Para o formulário de saída usado no experimento, foi construída em XML Schema 
uma versão reduzida do DocBook [Mertz, 2000] [Brockmeier, 2000] para superar 
algumas das limitações do protótipo. No formulário, foram definidos mais de 15 
campos: título, data e meio de publicação (editora, conferência, etc.), volume, edição, 
páginas referenciadas, resumo e palavras-chave do artigo; nome, sobrenome, título de 
honra (mestre, doutor, etc.), cargo, instituição e departamento do autor; telefone, e-mail 
e endereço para contato na instituição, entre outros. A Figura 63 mostra um resumo do 
relacionamento dos campos dentro do formulário de saída.  

 Através da  

Figura 64 é possível observar a freqüência de cada um desses campos, ou seja, as 
ocorrências de determinado campo por documento. Por exemplo, no caso dos campos 
nome do autor e páginas referenciadas, as freqüências de ocorrências de 2,58 e 0,12 
indicam, respectivamente, uma média de 2 a 3 autores por artigo e de, 
aproximadamente, 1 referência de página a cada 8 artigos. Além dos dados dessa tabela, 
também foi constatada uma média total de 14,86 instâncias por documento, o que 
mostra a ausência nos documentos de entrada de grande parte dos campos definidos 
para o formulário de saída. Vale destacar, ainda, que a computação desses dados foi 
realizada retirando-se da amostra todos os artigos RTF e DOC gerados a partir de 
HTML.  
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Figura 63 — Hierarquia de campos usada no formulário de saída 

 

 Para algumas das avaliações realizadas é importante, também, saber-se a 
configuração básica da máquina em que foram realizados os testes. O computador 
utilizado foi um PC Athlon de 1.7 Ghz, com 512 MB de memória DDR de 266 Mhz, 
placa-mãe PCChips M811LU, HD IDE de 5400 RPM com 40GB, rodando o sistema 
operacional Windows XP. 
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Figura 64 — Freqüência de campos nos documentos de entrada 
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5.2.2 Execução da Avaliação 

A finalidade dos experimentos é examinar o desempenho do sistema desenvolvido, 
naturalmente, levando em consideração a análise das partes que compõem o seu 
processo. Dessa forma, os experimentos foram analisados observando duas etapas 
distintas: (1) a conversão dos documentos de entrada em HTML, RTF, DOC, PDF e PS 
para o formato unificado; e (2) a extração, a partir dos documentos no formato 
unificado, de campos como título, nome, instituição, etc. pertencentes ao formulário de 
saída. Tais avaliações distintas são necessárias, pois, apesar de o sistema desenvolvido 
processar todos os arquivos de entrada, nem sempre é possível executar as duas fases 
consecutivamente, o que não tornaria bem sucedida a extração dos campos.  

 Para a medição do sistema, foram utilizadas três unidades: cobertura, precisão e 
tempo. Apesar das duas primeiras unidades terem sido definidas, anteriormente, a forma 
de aplicação das mesmas diferencia na base de cálculo dependendo da avaliação.  

 Na primeira etapa, a cobertura foi calculada baseada no número de documentos 
convertidos sobre o número total de documentos de entrada e o tempo em segundos. 
Vale lembrar que nesse contexto não faz sentido a medida precisão, uma vez que é 
inviável a geração de um documento de saída sem associá-lo a uma entrada. 

 Na segunda etapa, por outro lado, a cobertura baseou-se no número total de 
instâncias corretamente extraídas de um campo sobre o número de instâncias do mesmo 
campo existentes nos documentos de testes. Já a precisão baseia-se no número de 
instâncias corretamente extraídas pelo sistema sobre o número de instâncias extraídas 
do mesmo campo nos documentos de testes. Além disso, foram realizados cálculos de 
precisão e cobertura dos campos na sua totalidade, bem como a duração da 
aprendizagem das regras.  

 Para facilitar a visualização dessa análise de desempenho, a mesma será 
apresentada em duas etapas distintas: a avaliação das conversões na seção 5.2.2.1 e a 
extração dos dados na seção 5.2.2.2. 

5.2.2.1 Avaliação da Conversão 

Para o teste de conversão de formatos do sistema foram utilizados 1.000 arquivos, 200 
documentos para cada formato diferente. O procedimento adotado nessa avaliação foi o 
seguinte: (1) construir grupos aleatórios de 20, 40, 60, 80, ..., 180 e 200 documentos 
para cada tipo de formato diferente; (2) confrontar cada um dos grupos a serem 
convertidos com o sistema e contabilizar seus resultados; (3) repetir as duas primeiras 
etapas dez vezes e calcular a média dos resultados encontrados. Conforme o que foi dito 
anteriormente, as informações processadas nessa primeira fase foram a cobertura de 
arquivos e o tempo de conversão.  

 Para a análise da cobertura da conversão, foram computados três tipos de valores, 
inspirados na abordagem de [Muslea et al, 2001]: não convertidos, convertidos com erro 
e convertidos corretamente. Com a obtenção desses dados, constatou-se que, mesmo 
realizando tratamentos adicionais sobre os documentos, as ferramentas de conversão 
encapsuladas não funcionaram perfeitamente. Um resumo dos valores obtidos para 
esses critérios e as coberturas de cada tipo de arquivo pode ser visualizado na Tabela 7.  
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Tabela 7 — Cobertura de documentos convertidos e outros valores 

Formato Não 
Convertidos 

Convertidos 
com Erro 

Convertidos 
Corretamente 

Cobertura 
(%) 

HTML 2 0 198 99,0 

RTF 1 0 199 99,5 

DOC 4 0 196 98,0 

PDF 0 7 193 96,5 

PS 3 34 162 81,0 

 

 Na conversão de documentos HTML, ocorreram dois problemas: a biblioteca 
JTidy, usada para a correção de erros nesse formato, inseriu código inválido em uma das 
entradas; e o pacote JDOM travou em um outro documento.  

 Depois, com os formatos RTF e DOC, a ferramenta MajiX também travou em 
uma das entradas RTF e perdeu quatro vezes a comunicação COM durante a 
manipulação com arquivos DOC. 

 Por fim, o programa Pdftohtml foi incapaz de converter corretamente sete 
documentos PDF criptografados e, quando utilizado com o Ps2pdf da Ghostscript, 
causou problemas a trinta e quatro documentos e travou em três arquivos PS.  

 As transformações com maior número de falhas foram justamente PS e DOC por 
utilizarem conversões em cascata, uma vez que as falhas de cada conversão são 
independentes. Mesmo assim, os resultados obtidos foram excelentes uma vez que 
apenas um formato, o PS apresentou cobertura de conversão igual a 81% e os demais 
valores acima de 96%, como os 99,5% do formato RTF.  

 Sobre a duração do processo, a Figura 65 mostra um gráfico do tempo de 
execução em segundos versus o número de amostras utilizadas em cada tipo de arquivo 
de entrada.  

 Como é possível observar, as conversões que consumiram maior tempo foram as 
dos documentos HTML, com uma média de 2,28 segundos por documento, e as mais 
rápidas as dos documentos RTF, com 0,30 segundos por documento. A relativa lentidão 
do formato HTML foi ocasionada pela complexidade da correção sintática no wrapper 
de entrada e pela utilização do JDOM no processo de reestruturação do documento.  

 Além disso, os formatos DOC e PS apresentaram resultados piores do que seus 
“primos” RTF e PDF, respectivamente, devido à necessidade de pré-conversão dos 
primeiros em RTF e PDF, antes de serem unificados para XHTML. Contudo, tais 
resultados, ainda, são considerados excelentes, tendo em vista o tempo gasto na 
transformação manual desses formatos. 

 

 



 

103 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Documentos

S
e
g

u
n

d
o

s

HTML

PS 

PDF

DOC

RTF

 
Figura 65 — Gráfico do tempo de conversão para os documentos de entrada 

 

5.2.2.2 Avaliação da Extração 

Para a avaliação da extração de dados foi utilizada validação cruzada em 10 pastas sobre 
100 arquivos.  Além disso, especificaram-se classes semânticas para alguns nós-folha 
(ex.: surname, email, country, etc.) do formulário de saída, as quais foram reutilizadas, 
também, para a formação de classes de nós-lista (ex: affiliation e address). Tais classes 
foram construídas em expressões regulares, de maneira a atingir um maior grau de 
generalidade e, conseqüentemente, de cobertura para o sistema. 

 Segundo [Witten & Frank, 2000], a validação cruzada em K pastas é uma técnica 
estatística que tende a diminuir as diferenças entre amostras particulares e a população 
de dados em questão, possuindo a seguinte forma. A letra K representa ao mesmo tempo 
o número de pastas em que a base de dados é dividida e o número de iterações ocorridas 
sobre a mesma. As pastas devem possuir a quantidade mais próxima possível de 
instâncias. Em cada iteração, uma das pastas é escolhida dentre as que ainda não foram 
utilizadas, elegendo-a como o conjunto de teste e as demais como um único conjunto de 
treinamento. Em seguida, o modelo é avaliado e a taxa final calculada como igual à 
média das taxas de aprendizagem das K iterações.  

 Dessa forma, os 100 arquivos utilizados representam a base de dados da avaliação, 
que foi dividida em 10 pastas contendo 10 arquivos cada uma. Em seguida, essas pastas 
foram combinadas, sendo posteriormente executadas e computadas em 10 iterações. 
Tomou-se o cuidado para evitar, também, a utilização de arquivos gerados a partir de 
um mesmo documento, como alguns arquivos DOC e RTF. 
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 De acordo com o exposto anteriormente, a partir da execução desse procedimento, 
chegou-se aos resultados (1) de precisão e cobertura pelo total extraído e pelos campos e 
(2) de duração para a aprendizagem das regras de extração. A Figura 66 mostra um 
comparativo entre a precisão e cobertura do sistema, em relação ao número de 
documentos utilizados no treino, durante a avaliação cruzada. 
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Figura 66 — Precisão e cobertura do sistema 

 

 

 A característica de aumento da cobertura em detrimento da precisão já era 
esperada, uma vez que as duas unidades possuem uma relação de inversão entre si. Vale 
destacar que, dependendo da forma como são feitas as anotações dos documentos, 
podem ser encontradas regras com resultados melhores ou piores. Por exemplo, durante 
os testes, foi possível alcançar regras mais genéricas com valores de cobertura em torno 
de 64% com apenas 20 documentos-exemplo. Além disso, não foi preciso utilizar todos 
os documentos disponíveis em cada pasta, mas, apenas, alguns textos cujos campos não 
foram cobertos por exemplos anteriores, reduzindo assim o esforço de treinamento.  

 Os valores de precisão e de cobertura totais alcançados por campo podem ser 
visualizados na Tabela 8. Alguns dos resultados não foram ainda melhores para os nós-
folha, devido a falhas na extração de nós-pai, a restrições trazidas pela estrutura do 
formulário de saída (ex.: número de ocorrências por campo, hierarquia, etc.) e a 
limitações da ferramenta de treinamento para o tratamento de grupos intercalados de 
informações (ex.: mais de uma ocorrência do campo firstname associada a uma única 
ocorrência de affiliation). Mesmo assim, os valores obtidos foram ainda bastante 
satisfatórios, tendo em vista a grande variedade e dependência entre os campos 
extraídos. 
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Tabela 8 — Precisão e cobertura por campo 

Campo Precisão Cobertura  Campo Precisão Cobertura 

Article 100,00% 100,00%  Orgdiv 70,59% 50,00% 

ArticleInfo 100,00% 100,00%  Address 99,80% 55,56% 

Title 77,83% 70,23%  Street 97,44% 63,33% 

Volumenum 99,89% 89,00%  City 60,00% 60,13% 

Issuenum 47,20% 85,00%  Country 100,00% 75,00% 

Publisher 100,00% 66,67%  Email 100,00% 66,67% 

Publishername 100,00% 66,67%  Fax 40,00% 50,56% 

Pagenums 90,01% 85,00%  Phone 86,11% 62,00% 

Pubdate 62,50% 83,33%  Postcode 66,67% 57,14% 

Authorgroup 99,80% 80,00%  State 65,12% 69,00% 

Author 99,00% 53,85%  Jobtilte 55,56% 33,33% 

Honorific 86,96% 66,67%  Abstract 98,59% 87,50% 

Firstname 100,00% 46,25%  Para 70,18% 80,00% 

Surname 98,55% 46,88%  Keywords 98,92% 80,12% 

Affiliation 96,15% 55,56%  Keyword 90,77% 88,89% 

Orgname 71,70% 42,22%     

 

 

 Com relação ao tempo de aprendizagem, o mesmo apresentou bom desempenho. 
A Figura 67 mostra um comparativo entre o tempo em minutos para a aprendizagem das 
regras de extração e o número de documentos disponibilizados para treinamento. Da 
mesma maneira que na precisão e cobertura, a forma como são feitas as anotações nos 
documentos e a quantidade utilizada das mesmas interferem diretamente no tempo gasto 
na aprendizagem. Assim, o fato de não ter sido necessário utilizar todos os documentos 
contribuiu, de certa forma, na otimização do processo. 
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Figura 67 — Duração do aprendizado das regras de extração 

 

 

5.3 Comparação com outros Trabalhos 

Essa seção destina-se a realizar uma comparação entre os resultados obtidos aqui e em 
outros trabalhos. Contudo, tal análise tem seu alcance limitado, visto que as diferentes 
condições experimentais e objetivos de cada sistema, tais como corpus de treinamento, 
tipos de campos extraídos, número de formatos de entrada e saída, formas de analisar 
precisão e cobertura, etc. 

 Em geral, essas diferenças possibilitam, apenas, comparações genéricas, baseadas 
em valores de precisão e cobertura, como a visualizada na Tabela 9. Esta análise tem 
por objetivo mostrar a viabilidade do modelo proposto, em relação aos resultados 
alcançados por outros trabalhos de extração em textos semi-estruturados. Vale destacar 
que, em alguns sistemas, os valores de precisão e cobertura não foram encontrados 
explicitamente, necessitando calculá-los a partir de valores disponibilizados em outras 
unidades de medida. Para facilitar a comparação são apresentados, também, valores de 
desempenho na unidade f-measure, tornando possível a visualização da superioridade 
do sistema construído em relação a alguns outros clássicos, como o WHISK [Soderland, 
1999], SRV [Freitag, 1998] e RAPIER [Califf & Mooney, 1999].  

 Uma outra possibilidade de comparação é baseada nos formatos de entrada e saída 
utilizados pelos sistemas de extração. A Tabela 10 traz alguns sistemas comparando-os 
segundo este critério.  
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Tabela 9 — Comparativo entre corpus, precisão e cobertura de sistemas de extração 

Sistema Treinamento e Testes Precisão Cobertura F-Measure 

RAPIER [Califf 
& Mooney, 1999] 

Aprendizagem semi-automática 
sobre 90 anúncios de emprego. 

86% 60% 70,68% 

WHISK 
[Soderland, 1999] 

Validação cruzada em 10 pastas 
sobre 100 anúncios de emprego. 

80% 57% 66,57% 

SRV[Freitag, 
1998] 

Aprendizagem semi-automática 
com validação cruzada em 5 pastas 
sobre 105 páginas de anúncios de 
cursos e 96 de projetos de pesquisa 
em quatro universidades. 

80,6% 16,4% 27,25% 

Prodext30 Aquisição manual de 
conhecimento sobre referências 
bibliográficas em documentos e 
1.000 páginas com referências 
bibliográficas para a realização de 
testes. 

88% 85% 86,47% 

DataMold 
[Borkar et al., 
2001] 

Aprendizagem semi-automática de 
conhecimento sobre 305 artigos do 
CiteSeer, sendo 100 utilizados para 
treino e 205 para testes. 

87,35% 87,35% 87,35% 

[Silva, 2004] Uso de 6.000 bibliografias, sendo 
3.000 para treinamento e 3.000 
para testes. 

87,48% 87,48% 87,48% 

CRYSTAL31 Validação cruzada em 10 pastas 
sobre 599 textos de sucessão de 
gerência. 

72% 55% 62,36% 

BIEN [Peshkin & 
Pfeffer, 2003] 

Validação cruzada em 10 pastas 
sobre 485 anúncios de seminários. 

96,5% 83,5% 89,53% 

BYU32 Aquisição manual de 
conhecimento a partir de 12 
páginas de óbitos e a utilização de 
128 outras para testes. 

90,89% 86,53% 88,66% 

Framework 
desenvolvido 

Aprendizagem semi-automática 
com validação cruzada em 10 
pastas sobre 100 artigos 
científicos. 

85% 66% 74,30% 

                                                 

30 Dados retirados a partir de [Silva, 2004].  

31 Dados retirados a partir de [Soderland, 1999]. 

32 Valores calculados a partir dos dados contidos em [Embley et al., 1999]. 
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 Apesar do TSIMMIS ser implementado com entradas em HTML, seu projeto 
inicial especifica uma estrutura para a manipulação de diferentes recursos e formatos de 
documentos, com wrappers completos e específicos que necessitam ser construídos 
manualmente para esse fim. Entretanto, não foi possível identificar os tipos de saídas 
utilizados em alguns sistemas, por estes enfocarem, apenas, a aplicação de algoritmos 
de extração em formatos de entrada específicos. Assim, a partir dos resultados 
observados na Tabela 10 e a pouca importância dada por alguns sistemas à saída dos 
dados, pode-se concluir que o framework aqui desenvolvido destacou-se pela 
diversidade de formatos de entrada e de saída e pela facilidade de expansão. 

 

 

Tabela 10 — Comparativo entre entradas e saídas de sistemas de extração 

Sistema Entrada Saída 

BYU Arquivos HTML Script SQL para inserção de 
dados em banco relacional 

TSIMMIS Arquivos HTML Formato OEM 

[Freitag & McCallum, 
2000] 

Texto simples Banco de Dados 

DataMold Arquivos PDF — 

[Silva, 2004] Texto simples Arquivos em Bibtex 

STALKER Arquivos HTML. — 

NoDoSE Texto simples localizado localmente, 
podendo ser usado também para HTML. 

Arquivos texto 

RAPIER Texto simples — 

WHISK Texto simples, podendo ser usado para 
HTML. 

— 

SRV Texto simples, podendo ser usado para 
HTML. 

— 

Framework 
desenvolvido 

Documentos Web em HTML, PS, RTF, 
PDF e DOC. 

Arquivos de script SQL 
para inserção de dados e 
documentos XML para 
campo BLOB em MySQL. 

 



 

109 

5.4 Conclusão 

Nesse capítulo, apresentaram-se os resultados obtidos pelos testes realizados na 
implementação do sistema proposto por essa dissertação. Com o objetivo analisar o 
desempenho e o comportamento do sistema em diversas situações, dois tipos de 
experimento foram aplicados nesse trabalho, comprovando assim a sua viabilidade.  

 A primeira análise mostrou o desempenho do sistema para a conversão de 
documentos em diferentes formatos de entrada para um mesmo formato unificado. A 
partir dos dados obtidos, constataram-se resultados excelentes, em que o formato RTF 
obteve a melhor cobertura e o menor tempo de conversão do sistema. Até mesmo os 
valores de cobertura relativamente baixos para os formatos PDF e PS são satisfatórios, 
tendo em vista a alta complexidade envolvida nos mesmos. O único resultado que 
realmente não obteve um desempenho esperado foi o tempo de conversão dos arquivos 
HTML, porém o mesmo encontra-se em um patamar ainda suportável. 

 A segunda análise mostrou o desempenho do sistema para a extração dos dados, a 
partir de documentos no formato unificado. Para a realização do experimento foi 
utilizada uma validação cruzada em 10 pastas sobre 100 artigos. Os resultados 
mostraram que o sistema desenvolvido alcançou, na sua maioria, níveis de precisão e 
cobertura dentro do esperado, quando comparado com os de outros trabalhos. 
Entretanto, dentre os critérios que deixaram a desejar, destaca-se principalmente o 
tempo para a aprendizagem das regras de extração.  É importante repetir que tais 
avaliações foram realizadas, exclusivamente, para provar a viabilidade do sistema 
desenvolvido nessa dissertação e não o desempenho do seu algoritmo de extração.  
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6 Conclusões 

Esta dissertação teve como objetivo a construção de um framework baseado em XML 
para a extração semi-automática de informações em artigos científicos armazenados em 
diferentes formatos de documentos. Para alcançar esses objetivos, fez-se uma 
compilação sobre engenharia de documentos, incluindo codificações de caracteres e 
formatos de representação, bem como um estudo sobre as principais técnicas de 
extração de informações, de inferência de regras e de utilização de wrappers, além de 
padrões de projeto necessários à construção desse framework.  

 Todo esse embasamento teórico permitiu a construção de um modelo flexível e 
extensível para extração semi-automática de informações, baseado em técnicas de 
aprendizagem por indução e ferramentas de conversão já existentes.  

 A principal contribuição desta dissertação para a Ciência da Computação foi o 
desenvolvimento do framework fundamentado em XML, para a construção de sistemas 
de extração de informações semi-automáticos capazes de lidar com diferentes formatos 
de entrada e saída. Vale frisar que nunca todas essas características haviam sido 
abordadas por outros sistemas de Extração de Informação. Além disso, foram 
especificados modelos XML para a representação de regras de extração, dicionário 
semântico, etc., mostrando a flexibilidade de XML como linguagem de metadados e de 
comunicação entre os diferentes módulos do framework.  

 Destaca-se também a instanciação, a partir desse framework, de um sistema para 
extração de informações nos formatos de entrada PDF, PS, DOC, RTF e HTML, e saída 
em DocBook e script SQL, cuja eficiência foi avaliada para o domínio de artigos 
científicos. Tal sistema pode ser facilmente utilizado na construção de um banco de 
dados de documentos, dando, assim, o suporte necessário para o desenvolvimento de 
ferramentas mais eficientes em gerenciamento, consulta e publicação de artigos. 
Adicionalmente, esse protótipo se sobressaiu pela sua diversidade de formatos de 
entrada e de saída e pela sua facilidade de expansão, mostrando a importância, no fluxo 
do framework, da unificação dos documentos de entrada para XHTML, antes da 
extração das informações.  

 Além disso, foi importante a implementação de um algoritmo de aprendizagem de 
máquina baseado no STALKER [Muslea et al., 2001], para uma inferência semi-
automática das regras de extração, e a realização de uma avaliação mais exaustiva desse 
algoritmo, do que a realizada pelo STALKER. Utilizou-se nesse trabalho um maior 
número de campos na extração das informações, bem como critérios de medidas de 
desempenho mais consolidados, como precisão, cobertura e tempo da aprendizagem das 
regras. 

 A partir dos resultados observados na instanciação do framework para os formatos 
de entrada PDF, PS, DOC, RTF e HTML, e de saída em XML e scripts SQL, chegou-se 
à conclusão de que o modelo abstrato apresentou um desempenho bastante satisfatório 
em relação à finalidade proposta e aos resultados de performance de outros trabalhos, 
obtendo valores de precisão e cobertura entre 85% e 66%. 
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 Nesse sentido, foi realizada, ainda, uma compilação sobre os principais padrões de 
codificações de caracteres e formatos de representação de documentos, bem como de 
algumas das ferramentas existentes para a manipulação dos mesmos. De uma maneira 
geral, essas informações encontram-se dispersas na Internet, não sendo facilmente 
relacionadas. Como resultado dessa análise, foi criado o capítulo 2, apresentado nesta 
dissertação.   

 Para embasar a criação do framework, foram feitos estudos, também, na área de 
sistemas de Extração de Informações, na qual analisaram-se as principais características 
e desafios desses sistemas, bem como as diferentes abordagens de utilização e de 
técnicas de extração existentes, finalizando com a apresentação de alguns sistemas para 
textos semi-estruturados e um algoritmo de aprendizagem de máquina semi-automático. 
Tais estudos foram sintetizados e escritos, dando origem ao capítulo 3. 

 Por último, foi definida uma relação entre os conhecimentos desses dois últimos 
capítulos e os de framework e de padrões de projeto para a compilação do estudo 
apresentado no capítulo 4. A interligação desses assuntos é importante, uma vez que a 
mesma não havia sido abordada por outros trabalhos da área de Extração de 
Informações.  

6.1 Trabalhos Futuros 

Tendo em vista os resultados animadores, tanto em relação ao número de formatos 
suportados pela implementação, quanto ao desempenho na extração de informações no 
domínio de artigos científicos, algumas pesquisas e idéias de trabalhos futuros podem 
ser sugeridas. Essas idéias podem ser categorizadas de acordo com a ferramenta de 
treinamento; as técnicas de extração e reestruturação de documentos; arquitetura do 
framework; e os formatos de entrada e de representação do conhecimento utilizados na 
sua instanciação. Alguns desses trabalhos são listados a seguir. 

6.1.1 Ferramenta de Treinamento 

De modo geral, devem ser realizadas pesquisas mais detalhadas sobre as diferentes 
interfaces de etiquetagem existentes para documentos, visando melhorar a ferramenta de 
treinamento desenvolvida no protótipo, ou mesmo construir um framework com essa 
finalidade. Dentre as necessidades observadas na abordagem atual, destacam-se: 

• Tornar possível a visualização individual, em uma estrutura de árvore, das 
anotações feitas para determinado campo do formulário de saída (semelhante ao 
que ocorre em NoDoSE [Adelberg, 1998]) e a composição de duas ou mais 
anotações para a representação de uma única instância de um mesmo campo do 
template (ex.: etiquetagem de e-mails compostos, como 
“{dmc3,roberto}@cin.ufpe.br"); 

• Uma outra questão é o desenvolvimento de uma interface otimizada para a 
alimentação semi-automática do dicionário semântico, a partir da etiquetagem de 
documentos na fase de treinamento, utilizando classes semânticas complexas 
formadas por expressões regulares e outras classes. Isso reduziria o processo 
manual de construção do dicionário, sendo uma melhoria bastante importância, 
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devido ao papel de destaque que essas classes desempenham na extração de 
informações; 

• Deve ser possível, também, a realização de anotações na visualização de um 
documento XHTML e não apenas no seu código fonte.  

 A construção de uma ferramenta independente para etiquetagem de documentos, 
tendo arquivos XML para anotações e dicionários semânticos como saída, reduzirá os 
gastos com o desenvolvimento de novas ferramentas de treinamento para diferentes 
soluções de EI semi-automática.  

6.1.2 Técnicas de Extração e Reestruturação de Documentos 

Com relação à extração de informações, devem ser feitos estudos sobre a possibilidade 
de utilização ou fusão de outras técnicas de extração, tendo em vista as limitações da 
utilização de regras single-slot33 e da lentidão do algoritmo de aprendizagem proposto 
pelo STALKER no domínio de artigos científicos. Trabalhos baseados em Modelos de 
Markov Escondido, por exemplo, [Peshkin & Pfeffer, 2003] e [Freitag & McCallum, 
2000] vêm apresentando bastantes resultados, podendo ser vistos como prováveis 
alternativas.  

 A rigor as técnicas de aprendizagem de máquina poderiam ser aplicadas na 
inferência de regras para a identificação de padrões do conteúdo das informações a 
serem extraídas e não apenas dos seus afixos. Como exemplo de padrões, podem-se 
citar estruturas do tipo “mês dia, ano” para a representação de datas; ou ainda caracteres 
alfanuméricos, ponto final, sinais de menos (‘-’) e sublinhado (‘_’) entre um símbolo de 
arroba (‘@’) para a identificação de e-mails. Tal estudo poderia ser utilizado na 
construção de classes semânticas mais eficientes, uma vez que esses padrões passam 
muito mais conhecimento a respeito das informações a serem extraídas do que um 
simples cadastro de tokens.  

 Sobre o módulo de reestruturação, devem ser pesquisadas técnicas mais eficientes 
para o processo de reestruturação de documentos nos formatos PDF e PS, uma vez que a 
heurística aplicada na instância do framework, não lida perfeitamente com todas as 
possibilidades trazidas pela complexidade de tais formatos. Uma idéia para esse módulo 
é a utilização da técnica de reestruturação OCR. Além disso, devem ser estudadas 
técnicas de segmentação de documentos HTML, como as apresentadas em [Embley et 
al., 1999], para uma pré-seleção do trecho de texto a ser considerado na extração das 
informações.  

6.1.3 Arquitetura do Framework 

Para a arquitetura do framework, deve-se estudar a possibilidade de implementação dos 
seus módulos utilizando uma abordagem baseada em Web Services, aumentando assim a 
autonomia e a flexibilidade dos mesmos. Essa abordagem permitiria a utilização 
simultânea de vários computadores na execução das diferentes etapas de extração de 
informações do framework, o que aceleraria todo o processo. Dessa forma, seria 
possível a conversão de um determinado documento de entrada em um formato 

                                                 

33 Dentre essas limitações das regras single-slot destacam-se a extração, por exemplo, de mais de um e-
mails em estruturas compostas como “{dmc3, roberto}@cin.ufpe.br”. 
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intermediário, e ao mesmo tempo, um outro documento teria suas informações 
extraídas. 

6.1.4 Formatos suportados pelo Framework 

Atualmente, o protótipo instanciado encontra-se implementado apenas para os formatos 
de entrada HTML, DOC, RTF, PDF e PS; e de saída, DocBook e script SQL. Como 
trabalho futuro, pode-se realizar a expansão desse protótipo para suportar outros 
formatos de entradas (ex.: LaTeX e SXW34) e de saídas (ex.: o padrão nacional [ABNT, 
2003] e internacional [ISO, 2003]).  Além disso, deve ser analisada a manipulação de 
figuras contidas nos documentos, uma vez que tal abordagem não foi trabalhada nesta 
dissertação.  

 Com relação ao conhecimento interno do framework, pode ser realizado um 
estudo sobre a viabilidade de representação das regras de extração em diferentes 
formatos XML, como XMI e OWL, aumentando assim a compatibilidade desse trabalho 
com os sistemas existentes. Pode também ser estendida a forma de representação do 
formulário de saída para suportar a especificação completa do XML Schema, além de 
outros formatos, por exemplo, DTD.  

                                                 

34 Formato XML utilizado pelos documentos do OpenOffice.org. 
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