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RESUMO 

A idéia deste trabalho foi criar um mecanismo para gerar resumos de páginas 

Web, ou seja, a partir de resultados de um determinado mecanismo de busca, extrair os 

dados relevantes do resultado (resumo). 

Para que através desses resumos gerados o usuário possa prosseguir na sua 

busca por informações relevantes, e não ser guiado por processos automatizados, basea-

dos em algoritmos genéricos, que inferem muitas vezes resultados sem à devida rele-

vância à pesquisa. 

A partir dos resumos criados pelo “Google Summarizer”, o processo seguinte é 

feito através da interação do usuário com o summarizer, ou seja, a partir dos resumos 

criados e apresentados, o usuário seguirá a URL correspondente, de acordo com o con-

teúdo que estava pesquisando, eliminando referências dúbias ou com menor relevância 

ao seu interesse. 

Palavras Chave: Google, sumarizador, resumo, internet, mecanismo de busca, 

pesquisa na web, SOAP, XML, criação de resumos, busca de informações, pesquisa na 

Internet. 



ABSTRACT 

The idea about doing this work is generate summaries from web pages. In this 

case generate it from results of web search engines, and then extract the relevant data 

(summary). 

From this summary, the user can search of relevant data and information. Because 

the process is different of the data driven process of the most search engines, where in 

some cases generic algorithm interfere on the results without giving the relevant data to the 

search. 

From the results created by the "Google Summarizer", the next step is a user driv-

en one, the search and research on the summaries make the user find the relevant data and 

follow the appropriate URL. Eliminating in this way dubious references and the non rele-

vant data. 

Search words: Google, summarizer, summary, Internet, search engines, web 

search, SOAP, XML, summary creation, information search. 



1 INTRODUÇÃO 

Com a massificação do uso da Internet, se torna necessário um melhor aproveita-

mento das informações relevantes disponíveis. Para se encontrar mais facilmente estas in-

formações foram criados os mecanismos de busca. 

É correto também afirmar que os melhores mecanismos de busca na Internet (se-

arch engines) indexam milhares de páginas e diferentes tipos de documentos, normalmente 

arquivos de texto, documentos, arquivos pdf, imagens, etc. 

“Porém sempre que é feita uma pesquisa, mesmo a resposta retornando rapida-

mente, em questão de segundos, o que impacta realmente é a qualidade dos resultados for-

necidos (Brin e Page, 1998, p 6)”.  

Os mecanismos de busca retornam uma quantidade sem precedentes de informa-

ções, de maneira rápida e facilmente acessáveis. Porém, o modelo de busca oferecido pela 

maioria deles, limita a diversidade, a competição e a funcionalidade. 

Este trabalho buscou melhorar a qualidade das informações fornecidas pelos me-

lhores mecanismos de busca na Internet, sendo que além de fornecer seus resultados ainda 

elaborava um resumo do link fornecido para avaliação do usuário. 

Ainda, dentro desses resumos criados, é disponibilizada uma busca, o que facilita 

ainda mais a utilização dos mecanismos e a busca por informações relevantes.  
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Este processo culminou com um melhor aproveitamento das buscas e uma maior 

facilidade para se encontrar informações relevantes na Internet.  

“E enquanto a pesquisa na Internet se mostra mais e mais importante, a necessida-

de de melhores mecanismos de busca cada vez aumentará mais (Lawrence, 2000, p. 5)”. 

Sendo assim, se justificam quaisquer esforços para facilitar a vida dos usuários de Internet 

que buscam informações relevantes. 

Baseado nesta quantidade caótica de informações e dados, muitas vezes disponibi-

lizados de maneira desconexa, se faz necessário este trabalho acadêmico, e que poderá ter 

continuidade a posteriori na vida profissional. 



2 MOTIVAÇÃO 

“Atualmente com a explosão da quantidade de informações disponibilizadas na 

Internet, a melhor maneira de se encontrar informações do nosso interesse é se utilizando 

mecanismos de busca (Ex. Google, Altavista, etc), (Ashish e Knoblock, 1997, p. 1)”. Po-

rém, a maneira tradicional, o único jeito de se visualizar as informações é navegando pági-

na por página pelos resultados fornecidos pelo mecanismo de busca. 

Esta dificuldade pode ser verificada numa simples busca como a exemplificada a 

seguir no mecanismo Google pela palavra-chave “passarela”. 
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Figura 1 - Interface do mecanismo de busca Google. 

Como resultado recebemos mais de 34.800 ocorrências na base de dados do Goo-

gle. O que se percebe neste momento é que se o sentido original da busca não está claro 

com os resumos apresentados em cada ocorrência. Pois a palavra “passarela” tem diversos 

sentidos. Enquanto alguns textos apresentados são suficientemente explicativos, a maioria 

é dúbia ou sem muito nexo, logo, faz-se necessário o clique adicional, ou seja, seguir pelo 

link oferecido pelo mecanismo e visitar a URL indicada. Na maioria das vezes esse proces-

so é longo e tedioso. 

Um portal que possui milhares de páginas indexadas em sua base, oferece conteú-

dos gratuitos e pagos, necessita da máxima precisão ao oferecer resultados de pesquisa 

para seus clientes, pois caso o assunto desejado não seja encontrado, implica em o usuário 

(cliente) ir procurar em serviços concorrentes, o que impacta diretamente no seu fatura-

mento. 
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O excesso de conteúdos sem valor científico ou sem embasamento espalhados pe-

la web e indexados nos mecanismos faz com que uma simples tarefa de busca se torne uma 

tarefa demorada e muitas vezes infrutífera. 

2.1 PROBLEMA 

Utilizando-se o resultado do Google, após a execução de uma pesquisa, obtemos o 

resultado conforme a figura 2. 

 
Figura 2 – Tela de retorno de pesquisa no mecanismo Google.  

A partir daí a única maneira possível é confiar no resultado do mecanismo, e con-

forme o caso, clicar no link atrás da resposta à nossa pesquisa. O que ocorre na maior parte 

das vezes (dependendo do mecanismo) é que o link que seguimos não era o que procurá-

vamos. Então o usuário se vê obrigado a voltar ao mecanismo atrás de outro resultado, ou 

de outra busca. 
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E esse processo é repetido inúmeras vezes, como conseqüência os usuários não 

encontrando o que buscam terminam normalmente suas pesquisas após a primeira página 

de resultados ter sido seguida. Tornando assim uma tarefa ainda mais complicada e tediosa 

a busca da informação. 

A falta de acuidade da informação disponibilizada poderia ser facilmente contor-

nada com a criação de um resumo, em tempo real, dos resultados disponibilizados pelos 

mecanismos. 



3 PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

A proposta deste trabalho é criar resumos de páginas da web a partir de resultados 

de determinado mecanismo de busca (poderia ser uma fonte de dados como Google, Alta-

vista ou até mesmo uma ferramenta de pesquisa interna de um portal como Terra ou UOL), 

extraindo os dados relevantes (resumo em forma de texto) do resultado, para que através 

desses resumos gerados, o usuário possa prosseguir na sua busca por informações relevan-

tes. 

Esses resumos serão criados em tempo real e confrontados pelo usuário, ao mes-

mo tempo em que os resultados do mecanismo de busca serão disponibilizados. E não o 

contrário, o resultado será guiado por processos automatizados, baseados em algoritmos 

genéricos que inferem muitas vezes resultados sem a devida relevância à pesquisa. 

Para tanto, este trabalho desenvolveu um mecanismo de resumos, chamado de 

Google Summarizer. A finalidade é mostrar, em tempo real, o resultado das buscas do me-

canismo Google e o resumo da página criado a partir do link informado, facilitando a busca 

por informações. Pois além de mostrar esse resumo, ainda permite ao usuário efetuar novas 

buscas sobre os resumos armazenados, tornando o processo guiado pelo usuário, e não 

guiado pelos resultados da busca de um determinado mecanismo. 

A partir dos resumos criados pelo Google Summarizer, o processo seguinte será 

feito através da interação do usuário com o summarizer, ou seja, a partir dos resumos apre-

sentados, o usuário seguirá a URL correspondente de acordo com o conteúdo a que estava 
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pesquisando, eliminando ainda referências dúbias ou com menor relevância ao seu interes-

se. 

 
Figura 3 – Interface com o usuário do Google Summarizer. 

3.1 IMPORTÂNCIA 

Faz-se necessária à demonstração de diferenças entre o conteúdo indexado no me-

canismo de busca utilizado (Google) e o que está realmente disponível na URL em tempo 

real. 

Ainda assim é permitido ao usuário observar a relevância dos resultados e seguir a 

partir daí para o link encontrado, como faria normalmente interagindo com um mecanismo 

de busca, ou interagir nas informações armazenadas no banco de dados do summarizer, de 

forma a executar novas pesquisas em cima destes resumos criados e agora armazenados no 

seu próprio banco de dados. 
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3.2 TECNOLOGIA UTILIZADA 

Para a criação do Google Summarizer, inicialmente foi utilizada uma abordagem 

de se criar uma aplicação em linguagem PHP, onde seriam importados os dados dos meca-

nismos selecionados (através de templates específicos), e posteriormente, após a criação 

dos resumos, seu armazenamento em um banco de dados MySQL. 

3.3 ALTERNATIVAS ESTUDADAS 

Como foi idealizado inicialmente, com a utilização de vários mecanismos de bus-

ca (Google, Altavista, Teoma, Northern Light, Yahoo, e outros) criou-se um obstáculo não 

previsto, cada template (entendemos template também como a interface entre os mecanis-

mos e o sistema de resumos) tinha inúmeros detalhes e particularidades que dificultava o 

aproveitamento de códigos e necessitava da implementação de rotinas e funções específi-

cas para cada um. Aumentando o tempo de desenvolvimento, sem se obter resultado satis-

fatório para a maioria deles. Tentou-se, ainda, utilizar meta search engines, da mesma for-

ma insatisfatoriamente, pois os resultados variavam de acordo com a fonte pesquisada, e 

em alguns casos de maneira aleatória, inviabilizando novamente a criação do template ne-

cessário. 

3.4 ALTERNATIVAS ESCOLHIDAS 

Como o aspecto inicial era demonstrar o problema e sua solução, foi escolhido 

apenas um mecanismo (Google) como fonte de dados. A criação do template foi preterida 

pelo acesso direto ao banco de dados do mecanismo. Através de algumas funções disponi-

bilizadas a desenvolvedores foi possível, mas de maneira restrita desenvolver o trabalho. 

Para a utilização do mecanismo Google e acesso direto ao seu banco de dados 

(através de sua Web API – Application Program Interface), foi necessário ainda se incluir 

rotina para criação de objeto SOAP no aplicativo.  
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O SOAP é um paradigma cliente-servidor, construído sobre tecnologias de Inter-

net, para simplificar tarefas envolvendo procedimentos e acessando objetos através de uma 

rede. Ele utiliza o XML para codificar procedimentos de solicitações (e decodificar suas 

respostas) num pacote ideal para transmissões através de redes, via http. 

A Google Web API nada mais é do que uma licença para se utilizar a base de da-

dos do mecanismo, desde que seja para uso pessoal, onde são disponibilizadas ferramentas 

e metodologias para troca de dados entre um software e a API. 

Essa API foi disponibilizada pelo mecanismo Google como forma de manter seu 

desenvolvimento e comprometimento com seus usuários, e tornando sua base disponível 

no futuro a este tipo de utilização, massificar seu uso e se manter como referência em ino-

vação quando se fala em busca de informações na Internet. 

Para utilização da Web API do Google foi necessário portar a versão disponível de 

sua interface SOAP (Simple Object Access Protocol) para a linguagem PHP, pois o Google 

só disponibilizou versões para Java e para a arquitetura .NET. O SOAP nada mais é que um 

protocolo “leve” para troca de informações, em ambientes descentralizados e distribuídos. 

Ele é baseado no protocolo XML, que define o seu framework, ou a forma como as mensa-

gens serão trocadas e suas informações transportadas na utilização do protocolo. Em sínte-

se, o SOAP é um protocolo baseado em XML que permite aos aplicativos trocarem infor-

mações através do protocolo http. 

O servidor SOAP recebe a solicitação SOAP contendo as chamadas dos procedi-

mentos, as decodifica, executa suas funções, encapsula a resposta e envia o pacote SOAP 

de volta ao cliente que fez a requisição inicial. O cliente decodifica a resposta e utiliza o 

retorno da maneira mais conveniente. O processo todo é de certa forma simples, pois é 

totalmente baseado em padrões já existentes e solidificados, o que o torna facilmente utili-

zável e compreensível. 
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Exemplo de procedimento requisitando informações através de uma chamada via 

SOAP: 

<?xml version="1.0" ?>  

 <SOAP-ENV:Envelope 

xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

xmlns:si="http://soapinterop.org/xsd" xmlns:ns6="http://testuri.org" 

SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 

 <SOAP-ENV:Body> 

 <ns6:getFlavourOfTheDay> 

  <day xsi:type="xsd:string">monday</day>  

  </ns6:getFlavourOfTheDay> 

  </SOAP-ENV:Body> 

 </SOAP-ENV:Envelope> 

Figura 4 – Exemplo de requisição de dados via SOAP. 

Exemplo de procedimento de retorno da chamada SOAP: 

<?xml version="1.0" ?>  

 <SOAP-ENV:Envelope 

xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

xmlns:si="http://soapinterop.org/xsd" xmlns:ns6="http://testuri.org" 

SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 

 <SOAP-ENV:Body> 

 <ns6:getFlavourOfTheDayResponse> 

  <flavour xsi:type="xsd:string">pineapple</flavour>  

  </ns6:getFlavourOfTheDayResponse> 

  </SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 

Figura 5 – Exemplo de retorno de dados via SOAP. 

Ainda por restrições quanto à criação de resumos, foi necessário criar uma meto-

dologia diferente para representar os resultados quando é executada uma busca sobre estes 
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resumos armazenados, pois não foi possível identificar as frases com a devida segurança. 

Em muitos casos, a limpeza de código omitia a pontuação adequada, o que não permitiu 

utilizar este tipo de retorno ao usuário. As frases são mostradas, todas, mas com a palavra-

chave pesquisada em destaque no texto. Em destaque na figura 6 o exemplo de um resulta-

do de uma busca dentro dos resumos gerados pelo Google Summarizer. 

 

error span the most current WASHINGTON post.com articles can be found on our 

homepage.our site index is also available for sections and features on WASHINGTON 

post.com.search news jobs ap shopping archives entertain. search our paid archives for 

articles from 14 days ago back to 1977 for incorrectly linked articles or features, please 

send e-mail to our customer care team. we appreciate your help!© copyright 2002 the 

WASHINGTON post company   

Figura 6 – Exemplo de resultado de busca nos resumos. 

Pode-se observar claramente que a pontuação onde existe pode ser confundida 

com uma simples URL. Porém, fica demonstrado que o destaque dado às palavras chave 

encontradas nos resumos facilita a utilização do mesmo pelo usuário.  



23 

4 IMPLEMENTAÇÃO 

4.1 ARQUITETURA GERAL DO GOOGLE SUMMARIZER 

O software desenvolvido compreendeu algumas camadas: Interface em PHP exe-

cutada em navegador padrão, funções de comunicação (SOAP/API do Google), funções de 

armazenamento e pesquisa em banco de dados MySQL, funções de limpeza de código 

HTML e outras tags desnecessárias e a função de sumarização. 

 

USUÁRIO

GoogleG go eo l

GoogleG go eo l RES

PROVEDOR DO SUMMARIZER

 

GoogleG go eo l

PROVEDOR
SITE X

 

SITE X

GOOGLE.COM.BR

PHP E
NAVEGADOR

WEB SERVER,
PHP,
MYSQL E
SOAP/XML

PHP

SOAP/XML

Interação
com usuário

Interação
Summarizer/
Sites

Interação
Summarizer/
Google

LEGENDA

Acesso pelo usuário via navegador, inicia processo no
provedor de hospedagem e aguarda retorno das infor-
mações. Caso faça busca nos resumos, envia nova
solicitação e aguarda retorno do Summarizer.

Summarizer envia pacote SOAP/XML ao Google e
aguarda retorno das informações solicitadas,
também em um pacote SOAP/XML

Summarizer busca site retornado pelo Google e faz
a limpeza do código, armazenando o texto limpo e
seu resumo para uso posterior pelo usuário.

 
Figura 7 – Modo de funcionamento do Google Summarizer. 
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4.1.1  Interface do Google Summarizer 

A interface do software foi criada com elementos gráficos semelhantes à interface 

do mecanismo Google, de maneira a facilitar a experiência do usuário, com links específi-

cos para as duas funções principais, Busca, no Google e Busca nos Resumos. A escolha 

da linguagem de integração PHP se deveu pela familiaridade com a mesma e com a facili-

dade em que se encontra documentação na Internet, e ainda por ser uma linguagem aberta e 

utilizada por milhares de desenvolvedores mundo afora. 

 
Figura 8 – Interface gráfica com o usuário. 

4.1.2 Funções de comunicação 

A utilização do SOAP e da API do Google, permitiu a criação dos blocos XML de 

troca de informações. Porém além da criação de uma interface em PHP para este fim, con-

forme citado anteriormente, também foi necessário o cadastramento no site do mecanismo 

a fim de se obter o registro e a “license key”. Essa chave é utilizada para validar a permis-

são da utilização da base de dados do mecanismo. 
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Figura 9 – Exemplo de busca efetuada. 

Sua utilização ainda é restrita, permitida somente para ambientes domésticos, e 

tendo limitações técnicas como: possibilidade de se executar apenas 1000 buscas/dia na 

base do mecanismo, somente retornar 10 resultados de cada busca, não permitir codificar 

os textos de entrada e saída conforme o idioma utilizado, entre outras. A limitação dos 10 

resultados em cada busca foi contornada. 

Por outro lado é maleável, aceita as chaves de busca avançadas utilizadas no me-

canismo Google normalmente, permite selecionar a busca por idioma, filtrar resultados 

para não duplicar as referências e ainda utilizar filtros para conteúdo adulto. 

Os métodos disponíveis são: Busca no Google (utilizado), Pegue a Página do Ca-

che (retorna a página armazenada no cache do Google, não utilizado) e Faça uma Sugestão 

Ortográfica (não utilizado). 



26 

4.1.3  Funções de armazenamento e pesquisa 

Os dados retornados pelo Google, em formato XML, recebidos em um array espe-

cífico, são armazenados em um banco de dados MySQL de tabela única, com a seguinte 

estrutura: 

 
 
 

cod,int(11),,PRI,NULL,auto_increment 

query,varchar(200),,,, 

title,varchar(200),YES,,NULL, 

URL,varchar(200),,MUL,, 

snippet,text,YES,MUL,NULL, 

cachedSize,varchar(20),,,0, 

results,text,YES,,NULL, 

sec,int(11),,,0, 

total,int(11),,,0, 

resultsfull,text,YES,,NULL,  

 
 

Figura 10 – Tabela em banco de dados MySQL 

A tabela armazena na ordem como são apresentados os códigos de retorno (índi-

ce), a palavra-chave em questão, o título da página armazenada no mecanismo, a URL, o 

texto disponível, o tamanho da página, dois campos de controle, o que armazena o resumo 

e o que armazena a quantidade de palavras encontradas e o último campo, “resultsfull” que 

armazena todo o conteúdo (já limpo, sem tags) da página pesquisada. 

4.1.4  Funções de limpeza de código 

Para uma melhor visualização se faz necessária à limpeza do código das páginas 

encontradas, removendo tags desnecessárias de linguagens como HTML, PHP, ASP, Ja-

vascript, CSS entre outras, de forma que apenas o texto resultante seja armazenado e con-

tabilizado para a criação do resumo. Para este trabalho se utilizaram algoritmos para lim-

peza de códigos e algumas otimizações implementadas pelo autor, pois novas tags são cri-

adas com alguma freqüência, o que implica em novas mudanças nas funções de limpeza de 
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código. Poderia ainda se observar à remoção de todas as tags e sinais, armazenando apenas 

texto puro, mas em alguns casos não é o ideal. 

 
Figura 11 – Exemplo de resultado de busca 

4.1.5  Função de sumarização 

Não era o objetivo deste trabalho criar ou implementar técnicas avançadas e/ou 

automatizadas de sumarização de textos, baseada em técnicas e heurísticas existentes. Op-

tou-se por um método simples que contempla o necessário para uma abordagem científica, 

a coleta das primeiras 100 (cem) palavras. 

Para o aproveitamento dos resumos deveríamos ter utilizado uma abordagem sim-

ples, que selecionasse as frases onde estivesse contida a palavra-chave e as exibisse ao 

usuário. Porém, conforme demonstrado, não foi possível utilizar esta abordagem pela falta 

de indicações mínimas (pontuação ortográfica) onde se iniciaria e terminaria uma frase. 

Porém essa limitação foi contornada. 
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4.2 ARQUITETURA DO SERVIDOR DE DADOS 

Como o Google disponibilizou apenas como fazer uso de sua API de acesso direto 

nas linguagens de programação .NET, e Java, foi necessário reescrever os módulos para 

sua utilização com a linguagem PHP e com o SOAP. Neste caso foi utilizado o SOAP co-

mo elemento de ligação entre o XML gerado pelo WSDL (Web Service Description Lan-

guage), e que é necessário às linguagens de programação que necessitam se comunicar 

com a API do Google. 

Esse XML permite descrever os serviços de rede como mensagens ou documentos, 

que além de se propagar, controlar seu fluxo e permitir que exista comunicação real inde-

pendente das redes e protocolos utilizados, mas em padrões de comunicação da Internet, 

como o SOAP e http. 

4.3 ARQUITETURA DO SERVIDOR DE HOSPEDAGEM DO SUMMARIZER 

Para executar o trabalho se faz necessária uma infra-estrutura com as seguintes ca-

racterísticas: Servidor web Apache, suporte a PHP 4, banco de dados MySQL, SOAP, na-

vegador e preferencialmente sistema operacional Linux. Para o desenvolvimento utiliza-

ram-se as versões para MS Windows XP da infra-estrutura citada acima. 

4.4 MODELO DE USO 

A figura 12 descreve o processo de busca, retorno, coleta de textos, armazenagem 

de dados e possibilidade de reutilização dos mesmos para nova busca nos resumos, visando 

facilitar o entendimento. 



29 

 

 

PROVEDOR
SITE N

USUÁRIO

INTERNET

GoogleG go eo l

GoogleG go eo l

PROVEDOR DO RESUMO

 

 

SITE N

PROVEDOR
SITE X

 

SITE X

GOOGLE.COM.BR

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

ETAPA 4

ETAPA 5

ETAPA 6
} As etapas são os fluxos de informações

a partir de solicitação feita pelo usuário e
de todos os processos envolvidos para coleta
dos dados e geração dos resumos.

LEGENDA

GoogleG go eo l

 
Figura 12 – Modelo de uso, com legendas. 

Na figura 12 temos a implementação das etapas do sistema de resumos, pela or-

dem: 

Etapa 1 - Legenda ●: Usuário através do seu navegador, acessa a URL onde está 

hospedado o summarizer, neste caso dentro de um provedor de hospedagem comum, é 

feita a requisição da palavra-chave; 

Etapa 2 - Legenda ●: O summarizer armazena a palavra-chave no banco de dados, 

cria o objeto SOAP, abre uma conexão com a API do Google e envia a requisição para pes-

quisa. 

Etapa 3 - Legenda ●:  O Google retorna o resultado, caso exista, em grupos de 10 

registros, que contém normalmente o título da página, o texto que a descreve, e a URL. 
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Antes de armazenar no banco de dados do summarizer, para cada um dos registros, o sum-

marizer cria etapas como a 4 e 5; 

Etapa 4 - Legenda ●: O sistema de resumos segue a URL do registro de retorno do 

Google até o site, captura toda a página e inicia o processo de limpeza do código, retorna 

via etapa 6; 

Etapa 5 - Legenda ●: Outra instância idêntica da etapa 4. Sendo repetidas N vezes, 

tantas quantos são os registros retornados pelo Google; 

Etapa 6 - Legenda ●: Já com o texto capturado e limpo, é feito então o resumo, a 

quantidade de palavras encontradas é gravada no banco, juntamente com o resumo, fe-

chando então cada registro da tabela descrita na figura 11. 

Para a pesquisa nos resumos gravados, é feita então a busca dentro do banco de 

dados do Google Summarizer, retornando então todas as ocorrências ao usuário. 

4.5 ARQUITETURA DO SOFTWARE 

Para o desenvolvimento do protótipo optou-se por seguir um modelo de imple-

mentação baseado em linguagens de código aberto, e com ampla documentação disponível. 

Ainda assim, módulos e funções foram criados e utilizados conforme as necessidades fo-

ram surgindo, de acordo com o diagrama da figura 13. 
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Figura 13 – Diagrama de Fluxo de Dados. 

4.5.1  Módulos 

Pesquisa no Google: A partir deste módulo são executadas todas as funções do 

Google Summarizer. Se for uma busca, inicializa o objeto SOAP, envia o XML ao Google, 

recebe o XML de volta, segue os dados, limpa o código, armazena no banco de dados e 

ainda inicializa o mesmo se for necessário, exibe os dados gerados e aguarda interação do 

usuário. 

Pesquisa nos Resumos: A diferença com relação ao o módulo “Pesquisa” no Go-

ogle é que neste caso, é utilizada a palavra-chave fornecida pelo usuário e feita uma busca 

diretamente na base de dados onde estão os textos completos e seus resumos. Ainda ativa 

uma função de exibição diferente para mostrar os resultados da busca. 
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Figura 14 – Diagrama de Estrutura. 

4.6 INTERFACE COM O USUÁRIO 

Conforme descrito anteriormente, a interface com o usuário se dá através de diá-

logos simples, conforme a figura 8, onde quando é executada a busca no Google, obtive-

mos as respostas organizadas com a seguinte estrutura: 
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Figura 15 – Exemplo de tabela de retorno da busca. 

Pode ser observada a delimitação na tabela, os campos Ocorrência (identifica o 

número do registro da ocorrência apresentada), Título (É o título da página, tal qual foi 

cadastrada pelo Google em sua base de dados), URL (É o link da página, também cadastra-

do pelo Google), Texto (É o texto armazenado no Google para descrever determinada pá-

gina) e Tamanho (Espaço ocupado pela página no mecanismo Google). Os campos em 

amarelo, Resumo (É o resumo criado em tempo real, seguindo a URL e limpando o código 

da página) e Palavras (armazena a quantidade de palavras encontrada na página, antes de 

efetuar o resumo). 

Percebe-se quando se realiza uma busca sobre os resultados armazenados, a ne-

cessidade de mostrar claramente ao usuário todas as ocorrências de sua palavra-chave de 

busca, assim como o texto completo onde podem ocorrer. É munido destas informações 

que o usuário vai interagir, executar novas buscas sobre o resultado, seguir o link oferecido 

- e agora identificado como relevante - ou ainda executando uma nova pesquisa no meca-

nismo Google. 

Caso seja executada uma busca nos resumos, obtemos a seguinte estrutura: 
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Figura 16 – Exemplo de tabela de retorno da busca nos resumos. 

Um exemplo de busca foi executado para demonstrar as potencialidades do Goo-

gle Summarizer. A partir de um teste prático executado pela “Association for Computing 

Machinery, Melbourne 1998”, entre diversos participantes de várias instituições acadê-

micas em todo o mundo, foram fornecidas 10 perguntas para se observar o tempo de busca 

de suas respostas e a qualidade das mesmas. Para o teste prático foi selecionada uma per-

gunta. Em inglês originalmente: I need a map showing the location of the Penfold's winery 

in Australia. Traduzindo tem-se: Eu preciso um mapa exibindo a localização da vinícola 

Penfold´s na Austrália. Executou-se a busca pela palavra-chave “Penfold's winery austra-

lia” e recebemos o primeiro resultado. 

 
Figura 17 – Resultado da busca em 2 minutos e 54 segundos. 
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Figura 18 – Busca nos resumos retornou o termo pesquisado em 12 segundos. 

 
Figura 19 – Clique no link e leitura do texto em 20 segundos. 

Logo ficou claro que o resultado foi encontrado facilmente graças à habilidade da 

criação de resumos e de um pouco de sorte. Por exemplo, o teste efetuado na cidade de 

Iowa, para buscar o mesmo resultado, levou 8 horas para ser concluído, após 10 buscas 

distintas e várias horas de navegação. Estes tempos distintos também se deveram a fatores 

como a utilização de mecanismos de busca ineficientes, falta de experiência do usuário, a 
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demora em se ler e interpretar todos os textos e informações recebidas dos mecanismos 

entre outras. 

Este é um simples exemplo sobre um protótipo que não está otimizado, mas nem 

por este motivo deixa de ser prático e útil ao atingir seus objetivos. 
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5 CONCLUSÕES  

A busca por informações é de extrema importância para pessoas e empresas. Pes-

quisar na Internet não significa encontrar exatamente aquilo o que se procura, devido à 

quantidade de informações e dados disponíveis. 

O desafio deste trabalho foi provar que mesmo se utilizando mecanismos de bus-

ca, ainda podemos melhorar os resultados.  Na primeira parte deste trabalho foi colocado o 

problema identificado, na segunda parte a proposta para resolvê-lo, juntamente com as 

tecnologias empregadas. Na terceira parte, a sua implementação e descrição de sua arquite-

tura e funcionamento. Ainda foram descritas as dificuldades encontradas e as soluções para 

contorná-las de maneira satisfatória. 

Os resultados dos mecanismos de busca na Internet precisam melhorar. Fica claro 

com os resultados do Google Summarizer que as buscas ficam mais facilitadas com a utili-

zação de técnicas simples e a criação de resumos em tempo real. E sua incorporação facili-

taria a vida dos usuários da Internet. 

Faz se necessário lembrar que as aplicações para este trabalho são inúmeras e não 

somente aquelas citadas como motivacionais. Mesmo com as limitações técnicas de velo-

cidade e quantidade de resultados, ainda assim se percebe que diversas aplicações práticas 

para esta abordagem podem ser implementadas.  
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Como sugestões futuras, faz-se necessário ampliar a capacidade da ferramenta 

(novos mecanismos de busca) e também otimizar a performance do mesmo. A utilização 

de algoritmos mais elaborados de criação de resumos poderia ser implementada, como por 

exemplo: frases mais significativas, frases do assunto principal e frases de assuntos perifé-

ricos. 
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