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Resumo

Indexação é uma identificação de um documento para que ele consiga ser acessado

quando desejado. Web Crawling é o processo responsável por varrer a internet ex-

traindo todos os metadados para indexação, diferentemente do Web Scraping que é

uma forma automatizada de entrar em um determinado site e extrair informações do

mesmo. Por meio de processos automatizados, implementados utilizando um robô,

o Web Scraping exporta dados de um site para um banco de dados ou uma pla-

nilha local para posterior recuperação e análise das informações extráıdas. Devido

à grande quantidade de dados de um site, esse processo facilita o armazenamento

dos mesmos em um banco por possibilitar o acesso à grandes volumes de dados

simultaneamente. O enfoque deste trabalho foi, através de um caso de uso, utilizar

os benef́ıcios do Web Scraping para chegar a uma solução viável para a indexação

de artigos cient́ıficos. Para isso, foi desenvolvido um scraper que coleta metadados

de artigos cient́ıficos e seus autores publicados na biblioteca IEEE Xplore e exporta

os dados coletados para duas planilhas de formato CSV. Vamos abordar os concei-

tos de sociedade cient́ıfica, indexação, Web Scraping e suas principais bibliotecas e

ferramentas. O resultado deste trabalho oferece uma análise dos testes e resultados

obtidos do scraper desenvolvido buscando a viabilidade de indexar as informações

coletadas.

Palavras-chaves: Web Scraping; Indexação; Automatização; Bibliotecas Digitais.

Abstract

Indexing is an identification of a document so that it can be accessed when desired.

Web Crawling is the process responsible for scanning the internet, extracting all
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metadata for indexing, unlike Web Scraping, which is an automated way to enter

a given website and extract information from it. Through automated processes,

implemented using a robot, Web Scraping exports data from a website to a database

or a local spreadsheet for later retrieval and analysis of the extracted information.

Due to the large amount of data on a website, this process facilitates the storage of

data in a bank as it allows access to large volumes of data simultaneously. The focus

of this work was, through a use case, to use the benefits of Web Scraping to arrive at

a viable solution for the indexing of scientific articles. For this, a textit scraper was

developed that collects metadata from scientific articles and their authors published

in the IEEE Xplore library and exports the collected data to two spreadsheets

of CSV format. We will address the concepts of scientific society, indexing, Web

Scraping and its main libraries and tools. The result of this work offers an analysis

of the tests and results obtained from the textit scraper developed looking for the

feasibility of indexing the information collected.

Keywords: Web Scraping; Indexing; Automation; Digital Libraries.

Aprovado em: 07/05/2021. Versão Final em: 10/05/2021.

1. INTRODUÇÃO

Os mecanismos de busca são os principais meios para alcançar fontes cient́ıficas,

como artigos de eventos ou periódicos. Para um pesquisador, é importante encontrar

formas eficientes e, principalmente dispońıveis, de acesso às informações relevantes

à sua pesquisa. Todavia, com o crescimento do número de dados dispońıveis na

internet – o que inclui as publicações cient́ıficas –, as buscas começaram a se tornar

mais complexas (BUCHINGER; CAVALCANTI; HOUNSELL, 2014).

A busca por estudos acadêmicos e artigos cient́ıficos é realizada principalmente

em bibliotecas digitais especializadas. Em particular, para a área de Computação,

Cavacini (2015) aponta que DBLP e Scopus são as bases que indexam o maior

número de artigos. Outras bases importantes são o CiteSeerX, ACM DL e IEEE

Xplore (WU; KIM; GILES, 2019). Wilde (2016) descreve a como:

Uma biblioteca digital gratuita que fornece acesso a conteúdos ci-
ent́ıficos e técnicos do IEEE (Instituto de Engenheiros Elétricos e
Eletrônicos), IET (Instituição de Engenharia e Tecnologia) e ou-
tros parceiros de publicação. O conteúdo do IEEE Xplore atrai
pesquisadores que trabalham em áreas técnicas, especialmente en-
genharia elétrica, eletrônica e ciência da computação.

A IEEE Xplore é mantida pela IEEE, uma importante sociedade cient́ıfica que

tem como lema a disseminação do conhecimento na área de computação, através da

realização de eventos e disponibilização de publicações sobre abrangendo diferentes
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temas da área de Engenheiros Elétrica e Eletrônica, incluindo Sistemas Computa-

cionais. O conteúdo publicado no repositório da IEEE recebe um identificador DOI

(Digital Object Identifier), uma identificação única de um documento digital que

torna o arquivo permanente na internet, mesmo que sua localização ou metadados

sejam alterados. Além disso, é comum que conteúdos publicados na biblioteca da

IEEE também sejam indexados em bibliotecas de outras sociedades cient́ıficas como

a SBC OpenLib4 (SOL), da Sociedade Brasileira de Computação (SBC), e a ACM

DL5, da Association for Computing Machinery (ACM), ampliando ainda mais o

acesso e essas publicações.

Para (STREHL, 1998), o principal objetivo de um serviço de indexação é as-

segurar a recuperação de qualquer documento ou informação no momento em que

um usuário busca um assunto na base escolhida. Visando obter maior visibilidade

internacional, muitos eventos realizados pela SBC publicavam ou ainda publicam

seus anais na IEEE Xplore. Para facilitar a localização dos artigos inclúıdos nesses

volumes, a SBC vem dispendendo um grande esforço, que envolve a coleta manual

de metadados, para indexar esses trabalhos na SOL.

1.1. Objetivo

A partir deste cenário, o enfoque do trabalho foi o desenvolvimento de um Web

Scraper para a extração de metadados do site da IEEE Xplore e posterior indexação

na SOL. Para isso, foi desenvolvido um script em Python que acessa a página da

IEEE e extrai dois arquivos de formato CSV. Um arquivo sobre os artigos com

as informações de t́ıtulo, idioma, resumo, número de páginas e palavras-chaves.

E o outro arquivo sobre os autores com as informações de nome, afiliação e páıs.

O intuito do scraper é ser uma solução viável para fazer a indexação de artigos

cient́ıficos para a posterior indexação desse conteúdo na SOL.

1.2. Organização do Trabalho

A estruturação deste trabalho, incluindo a introdução, é composta por seis

seções. Este aborda a contextualização do tema e seu objetivo. Na segunda seção,

são abordados conceitos relevantes contemplados pelo projeto como Web Scraping,

Python e Selenium. Na terceira seção, é explicado o domı́nio do problema referente

a este estudo. A quarta seção detalha tecnicamente o modelo da ferramenta em-

pregada neste trabalho, mencionando os passos seguidos para o desenvolvimento do

projeto. A Seção 5 é dedicada à demonstração dos testes e análise dos resultados

obtidos. Por fim, a última seção apresenta as conclusões finais e proposta de futuros

trabalhos.

4 https://sol.sbc.org.br
5 https://dl.acm.org/
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2. WEB SCRAPING

Esta seção tem como objetivo abordar o conceito de Web Scraping e as principais

bibliotecas utilizadas para o seu desenvolvimento.

2.1. Conceituação

Uma grande quantidade de dados é gerada constantemente na Internet, com

informações de diferentes origens e dispońıveis em diferentes formatos para o usuário.

Nesse contexto, se faz cada vez mais necessário a utilização de robôs para acesso a

grandes volumes de dados simultaneamente. Web Scraping (WS) pode ser definido

como:

O processo de extração e combinação de conteúdos de interesse
da Web de uma forma sistemática. Em tal processo, um agente
de software, também conhecido como robô, imita a interação de
navegação entre os servidores da Web e o humano. Passo a passo,
o robô acessa os sites conforme necessário, analisa seu conteúdo
para encontrar e extrair dados de interesse e estruturar esses
conteúdos conforme desejado (LOURENÇO, 2013).

Embora os navegadores sejam úteis para executar JavaScript, exibir imagens e

organizar objetos em um formato mais leǵıvel, os web scrapers são excelentes para

reunir e processar grandes quantidades de dados. Em vez de visualizar uma página

de cada vez através da janela estreita de um monitor, você pode visualizar bancos

de dados abrangendo milhares ou até milhões de páginas de uma vez (MITCHELL,

2019).

O Web Scraping pode ser utilizado em diversos lugares e contextos com objetivos

diferentes, como por exemplo descobrir os assuntos mais comentados do momento,

comparar preços e dados do comércio, coletar métricas das redes sociais ou recolher

informações de alguma not́ıcia. Além da grande quantidade de dados, outros princi-

pais benef́ıcios de um WS são a otimização do tempo e a precisão das informações.

Um robô trabalha com mais agilidade do que um humano, além de tender a ser mais

preciso, visto que não está sujeito a erros humanos.

É importante não confundir Web Scraping com Web Crawling. Apesar de ambos

usarem de ferramentas para automatizar o processo, o scraping é mais assertivo em

sua busca, é necessário uma inteligência sobre o domı́nio em que os dados serão

extráıdos e tratados.

Um web crawler (também conhecido como um robô ou spider)
é um sistema para download em massa de páginas web. Web
crawlers são usados para uma variedade de propósitos. Mais pro-
eminentemente, eles são um dos principais componentes de uma
engine de buscas da web, sistemas que montam um corpo de
páginas da web, indexam-nas e permitem que os usuários façam
consultas ao ı́ndice e encontrem as páginas da web que correspon-
dem às consultas (OLSTON; NAJORK, 2010).
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2.2. Principais Bibliotecas

A linguagem de programação mais utilizada para desenvolver softwares de Web

Scraping é o Python. É uma linguagem de alto ńıvel onde seus comandos se apro-

ximam muito da linguagem natural, facilitando no entendimento do código. Além

disso, possui bibliotecas poderosas como o Beatiful Soup, Scrapy e Selenium. Por

esses motivos, esta linguagem foi a escolhida para o desenvolvimento do scraper do

trabalho. Além disso, também a escolhemos por ser uma linguagem que possui boas

bibliotecas nativas para manipular os metadados, como por exemplo a biblioteca

CSV que já salva de forma simples uma lista de objetos nas linhas do arquivo de

sáıda, onde será detalhado na Seção 4.4.1.

2.2.1. Beautiful Soup

É uma biblioteca que serve tanto para a extração de arquivos no formato HTML

quanto no formato XML. Ela tem como mérito “embelezar” o documento de forma

que facilite o trabalho do usuário, já que a árvore fica mais leǵıvel e mais fácil de

navegar pelos seus nós. Ela tem o HTML parse nativo, mas para trabalhar com

XML ou parse de HTML5 é necessário o trabalho em conjunto com uma biblioteca

de terceiro. Em suma:

O Beautiful Soup transforma um documento HTML complexo
em uma complexa árvore de objetos Python. Mas você terá ape-
nas que lidar com quatro tipos de objetos: Tag, NavigableString,
BeautifulSoup, e Comment. (DOCUMENTAÇÃO. . . , ).

Por ter esse conceito de poucos tipos de objetos, é uma biblioteca amigável para

quem está começando.

2.2.2. Scrapy

Scrapy funciona encima do conceito de spiders, que são classes que definem

como um site ou grupo terá suas informações extráıdas. A grande vantagem dessa

biblioteca é usar as requisições de forma asśıncrona e conseguir tratar erros sem parar

a execução. Das soluções é a mais rápida, mas a menos amigável. O seu seletor não

captura elementos renderizados por Javascript, sendo necessário também fazer uma

requisição AJAX ou usar uma ferramenta de apoio.

2.2.3. Selenium

Apesar de ter sido concebida inicialmente para fazer testes automatizados, Sele-

nium se mostrou uma ferramenta muito eficaz para fazer Web Scraping por ser uma

ferramenta muito poderosa e de fácil navegação e captura de elementos de página

de forma análoga à API DOM do Javascript. Ferramentas como o Beatiful Soup e
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scrapy necessitam que um segundo request seja feito para páginas que tem HTML

carregados por Javascript, o Selenium poupa o usuário desse trabalho a mais de

fazer nova requisição. No Selenium podemos por exemplo esperar elementos de tela

do HTML que é carregado pelo Javascript da página com comandos do driver nos

poupando de exceções do tipo NoSuchElement seja de forma que a condição seja

satisfeita ou que o tempo máximo estipulado passe.

Por se tratar de uma ferramenta que foi concebida para testes, ela nos oferece

uma navegação nas páginas web em tempo real através do seu webdriver, o que

facilita o trabalho na hora de capturar os elementos de tela, já que é muito mais fácil

para o desenvolvedor pausar e inspecionar o elemento para descobrir o seletor correto

ao contrário das outras ferramentas onde seria necessário ficar lendo o HTML puro

ou tendo como opção executar o driver em background. É necessário ter o executável

do webdriver (do seu browser) para que a ferramenta funcione, por exemplo se você

está usando uma versão do driver para o Opera e não tem o browser ou uma versão

não compat́ıvel, ocorrerá uma exceção. Essa ferramenta permite a manipulações

do browser como, maximizar e minimizar tela, eventos de click, navegação entre

diferentes abas, comandos de back e forward, dentre outros.

3. DOMÍNIO DO PROBLEMA

Sociedades cient́ıficas são grupos de cientistas com interesses comuns que visam

discutir, melhorar e provar suas ideias a fim de difundir a ciência, tornando–a mais

acesśıvel. Sociedades cient́ıficas, na forma de associações de cientistas, em geral

denominadas de “academias”, emergiram no século XVII para organizar a comu-

nicação da informação (GIBSON, 1982).

A primeira sociedade cient́ıfica da área de Computação foi a Association for Com-

puting Machinery (ACM). Fundada em 1947, com sede em Nova Iorque, Estados

Unidos da América, a ACM é atualmente a maior sociedade educacional cient́ıfica

do mundo. Ela representa as diferentes áreas da Computação através dos Grupos

de Interesse Especial, o Special Interest Group (SIG). Os SIGs são grupos globais de

acadêmicos, profissionais e estudantes que realizam atividades de um tema espećıfico

da Tecnologia da Informação, como Computação Gráfica (SIGGRAPH), Interação

Homem-Máquina (SIGCHI), Educação em Ciência da Computação (SIGCSE), entre

outros.

No Brasil, uma importante sociedade cient́ıfica da área de Tecnologia é a Socie-

dade Brasileira de Computação (SBC). A SBC, fundada em 1978, é a maior socie-

dade de Computação da América Latina (GRANVILLE; BATISTA, 2020). Reúne

estudantes, professores, profissionais, pesquisadores e entusiastas da área de Tec-

nologia da Informação de todo o Brasil. A Sociedade Brasileira de Computação

tem como missão promover a inclusão digital, fomentar o acesso à informação e
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cultura por meio da computação, incentivar a pesquisa e o ensino da área no Brasil

e contribuir para a formação do profissional com responsabilidade social.

A SBC coopera com várias outras sociedades e uma delas é a Electrical and

Electronics Engineers (IEEE). A IEEE foi fundada em 1963 nos Estados Unidos,

pela fusão do Instituto de Engenheiros de Rádio (IRE) com o Instituto Americano

de Engenheiros Eletricistas (AIEE). Sua meta é promover conhecimento, princi-

palmente nas áreas de engenharia elétrica, eletrônica e computação. Como outras

sociedades cient́ıficas, a IEEE trabalha pela disseminação do conhecimento através

da realização de eventos e publicação de artigos. Um relevante recurso para a

descoberta e acesso ao conteúdo desses artigos é a biblioteca digital IEEE Xplore.

Esse repositório fornece acesso aos conteúdos publicados pelo IEEE e seus parceiros,

como a Sociedade Brasileira de Computação. Muitos eventos publicam seus artigos

no IEEE Xplore por ser uma conceituada base internacional. De acordo com No-

tare (2015), seu grande diferencial é “oferecer a oportunidade para os pesquisadores

latino-americanos –– e de demais páıses de ĺıngua portuguesa e espanhola –– de pu-

blicar trabalhos no próprio idioma, mas que alcancem a comunidade internacional”.

Figura 1: Página do 14o Simpósio Brasileiro de Computação Gráfica e Processa-
mento de Imagem (SIBGRAPI) na IEEE Xplore. Fonte: Site IEEE Xplore, 2021.

Repositórios como o IEEE Xplore precisam assegurar a recuperação dos docu-

mentos no momento em que um usuário busca um assunto. Para isso, é necessário

um serviço de indexação. A indexação documentária tem por objetivo teórico esta-

belecer mecanismos para expressar de maneira mais fiel posśıvel, a representação dos

elementos que pertencem ao conteúdo de um documento - seja ele real ou eletrônico

- a fim de que o mesmo possa ser recuperado posteriormente (PINTO, 2007). A

indexação é utilizada em diversos domı́nios do conhecimento, como na economia,

demografia, comércio, tecnologia da informação. Esse último, é o que nos interessa.
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Os conteúdos do IEEE possuem uma indexação denominada Digital Object Iden-

tifier (DOI), que é uma identificação única de um documento digital, tornando-o

permanente na internet, mesmo que sua localização ou metadados sejam alterados.

Para maior disseminação de um documento, bases de artigos armazenam artigos

contidos em outras bases. Nesse cenário, o conteúdo do IEEE é indexado na ACM

e o conteúdo da ACM é indexado no IEEE. A mesma relação ocorre entre diversas

outras bibliotecas, com a IEEE e a SBC OpenLib (SOL), biblioteca digital mantida

pela Sociedade Brasileira de Computação.

Nesse contexto, dentro do universo de publicação de arquivos, a extração de

metadados de um artigo publicado é de extrema utilidade para a indexação. Visto

toda a abrangência internacional da IEEE, o enfoque desde trabalho foi o desenvol-

vimento de uma solução para coletar dados das publicações dessa biblioteca. Além

disso, essa solução também é de utilidade publica para pesquisadores que queiram

extrair dados para análise como resumos de artigos e tipo de assunto debatido.

Tomando-se como exemplo as páginas da IEEE Xplore que apresentam os anais

do 14o Simpósio Brasileiro de Computação Gráfica e Processamento de Imagem

(SIBGRAPI), a Figura 1 mostra a página inicial do evento, que contém uma estru-

tura com alguns avisos e todos os links dos artigos de forma paginada.

Figura 2: Página de um artigo na IEEE Xplore. Fonte: Site IEEE Xplore, 2021.

Clicando-se em um dos links da página do evento, é posśıvel acessar as página

de artigos. Como mostra a Figura 2, essa página contém as informações de palavras

chave, resumo, t́ıtulo e a lista dos autores.

Na página dos autores, como mostra a Figura 3, são apresentadas as afiliações,

localidade e um resumo da biografia dos autores.
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Figura 3: Página de um autor na IEEE Xplore. Fonte: Site IEEE Xplore, 2021.

4. IMPLEMENTAÇÃO DA FERRAMENTA

Esta seção tem como objetivo apresentar detalhadamente o modelo do algoritmo

do coletor de metadados, assim como as tecnologias utilizadas para criar a ferra-

menta de extração de metadados, com as devidas justificativas sobre as decisões do

projeto.

4.1. Processo de construção da solução

Começamos analisando a navegação do site da IEEE Xplore a partir da página

inicial de um evento do Simpósio Brasileiro de Computação Gráfica e Processamento

de Imagem (SIBGRAPI), e vimos que nele contém uma paginação com todos os

links para os artigos e informações patrocinadores, comitê de organização, etc. A

informação que nos interessa são os links, então fizemos uma inspeção no tipo de

elemento de tela copiando o XPATH do mesmo. Essa informação que nos interessa é

carregada pelo JavaScript da página, então vimos que para usar uma biblioteca como

Request, Beatiful Soup e Scrapy do Python seria mais trabalhoso, pois teŕıamos que

ter um controle de tempo em que essa segunda parte é carregada e fazer uma nova

requisição. O Selenium tem a vantagem de poder esperar por um elemento de tela

ser carregado como mencionado na Seção 2.3.

Uma vez que definimos o Selenium como principal ferramenta, vimos que

t́ınhamos dois modos de navegar pelo site. O primeiro seguindo um passo a passo

humano: da página do simpósio entra em um link de artigo; na página do artigo,

extrair as informações; então entrar na página de cada um dos autores do artigo,

indo e voltando para pegar as informações; então voltar para a página do simpósio
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e seguir para o próximo artigo. A outra forma seria salvando as listas de links de

artigos e autores em objetos nos poupando navegação e tempo de espera de páginas

carregando. Então decidimos primeiro pegar todos os links dos artigos e ir iterando

essa lista de links chamando a página de um deles por iteração. Vimos também que

a quantidade de páginas dos artigos não está na página do artigo e sim nessa lista

com os links dos mesmos, então decidimos criar uma estrutura de dados de lista

com essa informação para usar ela quando formos montar o objeto do artigo.

Analisando as páginas dos autores, vemos que algumas informações já estão

contidas na aba “Authors” da página de artigo, mas falta a biografia do autor nessa

aba. Então vamos pegar as biografias dos autores na página dos mesmos. Uma vez

que terminamos de inspecionar os elementos de tela usando a ferramento do próprio

browser para salvar o XPATH, anotamos os mesmos para chamar no código, uma

vez que eles são elementos estáticos.

Figura 4: Grafo de Navegação. Fonte: Os autores, 2021.

4.2. Modelo de Navegação

O algoritmo tem como objetivo navegar pelo site da IEEE, acessar os simpósios

e salvar os metadados em dois arquivos no formato CSV, onde um é utilizado para

salvar os metadados dos artigos e o outro para salvar os metadados dos autores destes

artigos. O algoritmo tem como entrada uma URL para a página do simpósio em

questão, onde será usado um WebDriver que irá acessar o site realizando a navegação

enquanto extrai os seus metadados. Sua sáıda serão os arquivos no formato CSV

salvos em uma pasta com caminho relativo ao script. De uma forma simplificada, o

robô acessa a página do simpósio, depois ele navega pela paginação desse simpósio

armazenando em memória os links dos artigos. Após salvar todos os links, ele vai
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acessando um por um os artigos colocando em memória uma lista de objetos do tipo

artigo (onde estão os metadados) e uma lista com os links dos autores que depois de

completa será percorrida acessando os seus links e então extraindo seus metadados.

O algoritmo tem caracteŕıstica de uma busca em profundidade devido ao fato de o

mesmo ir até o nó do autor e salva-lo para então salvar os dados dos artigos como

mostrado na figura abaixo.

4.3. Modelo das entidades

Como descrito na sessão anterior, as nossas sáıdas serão dois arquivos CSV

representando as entidades do domı́nio. A primeira entidade é a Artigo, onde estarão

contidos um ID sequencial que será referenciado também na entidade Autor, o t́ıtulo

do artigo, o idioma do artigo, o resumo do artigo, a quantidade de páginas e por

fim suas palavras chave. A entidade Autor tem um id de referência do Artigo, o seu

primeiro nome, nome do meio, último nome, a sua afiliação e o seu páıs.

Figura 5: Entidades de domı́nio. Fonte: Os autores, 2021.

4.4. Algoritmo da solução

Foram criadas duas classes internas no script que representam as entidades Ar-

tigo e Autor. Para salvar os arquivos foram criadas duas funções salvar artigos

e salvar autores, através do qual são passados como argumento uma lista dos

objetos de domı́nio e o arquivo de sáıda é montado e salvo em um caminho relativo

ao script. O pseudo código da solução está representado no Algoritmo 1.

Uma vez que a entrada do algoritmo é o link para a página inicial do simpósio,

nós chamamos nosso webdriver para fazer a chamada da URL. Como vimos que o

a navegação se dá por dois loops aninhados, um percorrendo os artigos e o interno

percorrendo os autores, foi criada uma função pegar links artigos onde temos a

lógica de percorrer a paginação capturando os links dos artigos. Essa lista de links de

artigo é iterada, onde cara iteração dela é chamado um método monta obj artigo
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Algoritmo 1 Metadada scraper

1: Acessa página do simpósio
2: while Não é a última página do
3: Salva links para as páginas dos artigos
4: end while
5: while Há links para as páginas dos artigos do
6: Acessa página do artigo
7: Coleta dados do artigo
8: Salvar links para as páginas dos autores
9: while Há links para as páginas dos autores do

10: Acessa página do autor
11: Coleta dados do autor
12: if Não existe arquivo Autores.csv then
13: Cria arquivo Autores.csv
14: end if
15: Adiciona informações do autor no fim do arquivo Autores.csv
16: end while
17: Adiciona dados do artigo em uma lista
18: end while
19: Salva lista de dados dos artigos no arquivo Artigos.csv

onde o driver captura os elementos de tela da página do artigo para os objetos de

artigo e também de autor, incluindo os links das páginas de autor e começa a iterar

os links de autor onde é chamado o método monta obj autor para capturar o que

falta de elemento do autor para então chamar os métodos de salvar autor e depois

os artigos.

Foi observado que o processo de acessar os autores fez com que o tempo média

praticamente triplicasse. Na implementação da solução foram feitos testes em que

não faźıamos acesso as páginas dos mesmos, já que parte da informação está na

aba de autores da página de artigos, mas para pegar a informação da bio tivemos a

tomada de decisão de acessar as páginas dos mesmos.

O projeto com o código da solução se encontra em um repositório público do

Github 6.

5. AVALIAÇÃO DA FERRAMENTA

Nesta seção estão os resultados os testes de eficácia e eficiência da ferramenta

implementada. Nos testes de eficácia estarão os resultados de sáıda dos arquivos

com os metadados e no teste de eficiência teremos a média de tempo da solução e

o consumo de banda. Para ambos os testes foram executados vinte vezes o robô.

O WebDriver utilizado foi o Chrome Driver versão 89.0.4389.23 para o browser

Google Chrome versão 90.0.4430.93 e o script foi executado em um ambiente virtual

6 https://github.com/fredtav/tcc-ieee-scrapping
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do Python versão 3.7.3. A média de download de rede foi de 247mb/s e upload de

20.16mb/s com 12 de latência.

5.1. Sáıda dos metadados

Foi feita toda a verificação dos CSV gerados e apenas o campo número de páginas

não teve uma cobertura de 100% que é o de número de páginas. Dos 1021 artigos

apenas em 86 deles não foram extráıdos o número de páginas, dando um percentual

de 91,58, conforme apresentado na Tabela 1.

Tabela 1: Dados de Artigos extráıdos dos arquivos gerados pelo script

Cobertura Artigos
Campos Quantidade Percentual
Title 1021 100%
Abstract 1021 100%
Pages 935 91,58%
KeyWords 1021 100%

Para a avaliação dos dados coletados de autores, desconsideramos o campo de

nome do meio e a biografia na cobertura dos autores já que nem todos o possuem.

Consideramos a cobertura dos demais campos e a forma como estão normalizados.

No campo “Author Country”, por exemplo, temos variações entre campo vazio,

o páıs estar escrito normal, o páıs estar abreviado ou estar a cidade ou estado

federativo, conforme apresentado na Tabela 2.

Tabela 2: Dados de Autores extráıdos dos arquivos gerados pelo script

Cobertura Autores
Campos Quantidade Percentual
First Name 3412 100%
Last Name 3412 100%
Author Affiliation 3235 94,81%
Author Country 3275 95,98%

Os arquivos de sáıda foram movidos para pastas relativas aos simpósios onde

cada uma tem um arquivo para artigos e autores. A pasta com os arquivos de sáıda

para os testes realizados estão dispońıveis no Google Drive 7.

5.2. Tempo de Execução

Para calcular o tempo foi usada a biblioteca time, nativa do Python, para cal-

cular o tempo em segundos da execução do script, fazendo a diferença da chamada

7 https://drive.google.com/drive/folders/12iES8LSXeEWZTwjcoCbg7ZlY8SfJqU3R?usp=

sharing
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Figura 6: Representação de Tempo de execução e Quantidade de artigos. Fonte: Os
autores, 2021.

do ińıcio ao fim do mesmo. Como cenário de teste nós executamos o robô vinte ve-

zes onde cada vez executado nós passamos como parâmetro um dos simpósios. Na

Figura 10, apresentamos um gráfico em que as barras azuis representam o tempo

em segundos para cada rodada e as barras vermelhas apresentamos o gráfico com a

quantidade de artigos do simpósio. De um total de 1021 artigos dos vinte simpósios

e as rodadas de teste juntas levaram um total de 3189 segundos (53 minutos apro-

ximadamente) sem acessar as páginas dos autores e com esse tempo aumentando

de forma significativa quando ele acessa as mesmas, com o tempo ficando em 9420

segundos (2 horas e 37 minutos), como mostrado na Figura 6. Esse aumento se

deve o fato que tivemos um total de 3412 acessos à páginas de autores. A média de

tempo por artigo (incluindo páginas de autores) ficou por volta de 9,2 segundos.

6. CONCLUSÃO

A principal limitação da solução é o fato de por se tratar de um extrator de um

site espećıfico, se o site for atualizado o robô deixa de extrair os dados. Como citado

também no item 5.1.2, os dados não estão todos normalizados, sendo necessário

trabalhar futuramente na mesma. Outra limitação que temos é que o executável do
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WebDriver atente à versões espećıficas do navegador, então se o navegador atualizar

sozinho por exemplo, corre risco de ter uma exceção na hora em que o script fizer a

chamada do mesmo.

Podemos concluir que o resultado do robô foi satisfatório dentro do domı́nio do

problema e que um web scraper é uma solução viável para fazer a indexação de

artigos cient́ıficos tendo em vista que em todos os cenários tivemos uma cobertura

acima de 90 porcento.

Em futuros trabalhos podem ser feitas comparações entre as principais bibliote-

cas usadas para scraping neste mesmo cenário, onde seriam feitos testes de cober-

tura, consumo de banda e tempo de execução ou de cada requisição. Uma melhoria

futura também seria o extrator fazer o download dos artigos que estão no formato

PDF, o que necessitaria de uma conta e acesso ao IEEE Xplore.

15



Referências

BUCHINGER, D.; CAVALCANTI, G.; HOUNSELL, M. Mecanismos de busca
acadêmica: uma análise quantitativa. 2176-6649, v. 6, 04 2014, p. 108.

CAVACINI, A. What is the best database for computer science journal articles?
Scientometrics, Springer, v. 102, n. 3, 2015, p. 2059–2071.
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PINTO, V. B. Indexação documentária: uma forma de representação do
conhecimento registrado. Perspectivas em Ciência da Informação, v. 6, n. 2, 2007.

STREHL, L. Avaliação da consistência da indexação realizada em uma biblioteca
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APÊNDICE C - Lista de anais coletados

Tabela 3: Dados retirados do site da IEEE Xplore

Nº URL / T́ıtulo
1 33rd Conference on Graphics, Patterns and Images (SIBGRAPI 2020)
2 32nd Conference on Graphics, Patterns and Images (SIBGRAPI 2019)
3 31st Conference on Graphics, Patterns and Images (SIBGRAPI 2018)
4 30th Conference on Graphics, Patterns and Images (SIBGRAPI 2017)
5 29th Conference on Graphics, Patterns and Images (SIBGRAPI 2016)
6 28th Conference on Graphics, Patterns and Images (SIBGRAPI 2015)
7 27th Conference on Graphics, Patterns and Images (SIBGRAPI 2014)
8 XXVI Conference on Graphics, Patterns and Images (SIBGRAPI 2013)
9 25th Conference on Graphics, Patterns and Images (SIBGRAPI 2012)
10 24th Conference on Graphics, Patterns and Images (SIBGRAPI 2011)
11 23rd Conference on Graphics, Patterns and Images (SIBGRAPI 2010)
12 XXII Brazilian Symposium on Computer Graphics and Image Processing (SIB-

GRAPI 2009)
13 XXI Brazilian Symposium on Computer Graphics and Image Processing (SIB-

GRAPI 2008)
14 XX Brazilian Symposium on Computer Graphics and Image Processing (SIB-

GRAPI 2007)
15 19th Brazilian Symposium on Computer Graphics and Image Processing (SIB-

GRAPI 2006)
16 XVIII Brazilian Symposium on Computer Graphics and Image Processing

(SIBGRAPI’05)
17 17th Brazilian Symposium on Computer Graphics and Image Processing (SIB-

GRAPI’04)
18 16th Brazilian Symposium on Computer Graphics and Image Processing (SIB-

GRAPI 2003)
19 XV Brazilian Symposium on Computer Graphics and Image Processing (SIB-

GRAPI 2002)
20 XIV Brazilian Symposium on Computer Graphics and Image Processing (SIB-

GRAPI 2001)
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