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RESUMO 

Este trabalho apresenta a ferramenta Chronos, que oferece uma interface Web que 

possibilita aos usuários realizarem consultas temporais por palavras-chave em páginas 

Web. Isto é possível através da exploração das informações temporais presentes na 

consulta e no conteúdo das páginas. 

Experimentos iniciais mostram que Chronos melhora a qualidade dos resultados 

para consultas temporais em comparação com um motor de busca convencional. 

A principal contribuição da ferramenta é identificar os termos relacionados com 

cada expressão temporal presente no conteúdo das páginas Web. Outras contribuições 

são as seguintes: um mecanismo de indexação temporal, uma adaptação de uma 

linguagem de consulta temporal para um motor de busca para a Web, e uma forma de 

atribuir o escore de cada resultado considerando a parte temporal e não temporal da 

consulta. 
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ABSTRACT 

This document presents a tool, named Chronos, that provides a Web interface that 

enables users to perform temporal queries for keywords on Web pages. This is possible 

by exploiting the temporal information contained in the query and in the Web pages 

content. 

Initial experiments show that Chronos improves the results quality for temporal 

queries when compared with a conventional search engine. 

The main contribution of the tool is to identify the terms related to each temporal 

expression contained in the Web pages content. Other contributions are: a mechanism 

for temporal indexing, an adaptation of a temporal query language to be used within a 

search engine for the Web, and a score function considering both temporal and non-

temporal queries. 
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1 INTRODUÇÃO 

As páginas Web descrevem inúmeros tipos de informações, tais como política, 

economia e saúde. Muitas destas informações descrevem eventos que se repetem ao 

longo do tempo. Por exemplo, a Copa do Mundo ocorre a cada quatro anos. Muitas 

pessoas que pesquisam por esse tema estão interessadas em informações sobre a copa 

atual. No entanto, existem pessoas interessadas em saber o desempenho de 

determinadas equipes em copas passadas ou informações sobre a copa de 2014 no 

Brasil. 

Alguns motores de busca comerciais têm explorado o valor da informação temporal 

na busca Web. Eles fornecem maneiras do usuário realizar uma busca na Web baseada 

no tempo. Porém, estes motores de busca apenas levam em consideração a data de 

coleta das páginas. Dessa forma, quando a página contém informações relacionadas ao 

passado ou ao futuro, o tempo associado à pagina pelo motor de busca e o tempo 

abordado no conteúdo da página diferem, o que torna imprecisa a busca baseada no 

tempo oferecida pelos motores de busca atuais. 

Há propostas de motores de busca temporal que aplicam a restrição temporal de uma 

consulta sobre a informação temporal presente no conteúdo das páginas, conforme é 

discutido na Seção 3. Os problemas das abordagens encontradas são desconsiderar as 

inúmeras informações temporais que existem nas páginas ou não identificar a que 

contexto da página as informações temporais se referem. 

Neste trabalho, é apresentado o motor de busca temporal desenvolvido: Chronos. É 

um motor de busca que permite a realização de consultas temporais por palavras-chave 

sobre o conteúdo das páginas Web. Nele, se busca abranger o principal aspecto que não 

é tratado pelos mecanismos de buscas em páginas Web: a busca sobre a informação 

temporal existente no conteúdo das páginas e a valorização de páginas que possuem a 

informação temporal dentro do mesmo contexto dos termos pesquisados. Além de usar 

um índice invertido convencional, Chronos indexa cada expressão temporal com o 

fragmento de texto que a contém. Dessa forma, permite dar mais valor a páginas que 

têm a informação temporal relacionada com os outros termos que o usuário submeteu 

para pesquisa. 

As principais contribuições da ferramenta são: (i) o suporte a um conjunto de 

consultas temporais; e (ii) o tratamento da informação temporal presente no conteúdo 

das páginas Web, identificando quais termos se referem a cada expressão temporal. Para 

isso, foi utilizada uma sintaxe de consulta que possibilita ao usuário utilizar catorze 

operadores temporais para restringir a consulta através do tempo, conforme definida em 

(MANICA, 2010b). 



 

 

 

De acordo com os experimentos efetuados, pôde-se observar que Chronos melhorou 

a qualidade dos resultados para consultas temporais em comparação com um motor de 

busca convencional. 

Este trabalho é organizado da seguinte maneira: a Seção 2 aborda o tema da 

informação temporal, mostrando as formas em que ela pode ser encontrada nas páginas 

Web, e apresenta algumas ferramentas que auxiliam no processo de identificação da 

informação temporal dos documentos. A Seção 3 versa sobre os trabalhos relacionados 

a este. A Seção 4 apresenta a ferramenta desenvolvida neste trabalho, sua arquitetura, 

especificação de consultas e fases de indexação e pesquisa. Na Seção 5 são discutidos 

os experimentos realizados com a ferramenta e os resultados obtidos. Por fim, a Seção 6 

apresenta uma conclusão que se pôde tirar deste trabalho. 
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2 INFORMAÇÃO TEMPORAL 

O objetivo deste capítulo é mostrar a importância da informação temporal na busca 

em páginas Web. Além disso, é apresentada também uma forma de como essas 

informações temporais podem ser extraídas do interior das páginas para que possam ser 

utilizadas por um motor de busca no momento de encontrar os resultados relevantes 

para uma consulta temporal que foi submetida. 

Este capítulo está organizado da seguinte forma: a Seção 2.1 aborda a necessidade 

de se utilizar as informações temporais do interior das páginas por um motor de busca, e 

a Seção 2.2 apresenta as ferramentas auxiliares na extração de expressões temporais que 

foram estudadas. 

2.1 Motivação 

Atualmente, quando um usuário utiliza um motor de busca para pesquisar 

informações sobre acontecimentos históricos (como guerras, presidentes, eventos que 

acontecem de tempos em tempos), as ferramentas que existem deixam um pouco a 

desejar. 

Um estudo exploratório (NUNES, 2008) concluiu que expressões temporais são 

utilizadas em 1,5% das consultas Web. Embora as expressões temporais apareçam em 

apenas uma pequena fração de todas as consultas, a escala da Web traduz esse 

percentual para um grande número de usuários. 

Em uma página Web que contém um texto sobre a biografia de uma pessoa, por 

exemplo, podem ser encontradas diversas informações temporais, como datas – por 

exemplo, nasceu em 29/03/1961 – e períodos – por exemplo, morou em Passo Fundo de 

1998 a 2000. Essas informações podem ser bastante significativas para a consulta que 

um usuário submete em um motor de busca, mas não são devidamente tratadas pelos 

mecanismos de busca convencionais. 

Apesar dos métodos de consulta de páginas Web terem sido continuamente 

aprimorados ao longo dos anos, ao se efetuar uma análise de como é feita a 

representação de informações temporais das páginas na maioria dos motores de busca, é 

possível notar que apenas são disponibilizadas diferentes formas de apresentar os 

resultados de uma consulta baseadas apenas na data de criação da página ou na data de 

sua última atualização (ALONSO, 2007c). 

Motores de busca comerciais, como Google
1
 e Yahoo!

2
, têm explorado o valor da 

informação temporal na busca Web. Eles fornecem interfaces para o usuário realizar 

                                                
1
 www.google.com 



 

 

 

uma busca na Web baseada no tempo. Por exemplo, o motor de busca Google 

disponibiliza opções para definir o período de interesse do usuário, bem como a opção 

de visualizar os resultados de uma busca na forma de uma linha de tempo. Pode ser 

escolhida, inclusive, a granularidade entre dia, semana, mês, ano, década, e diversas 

outras. No Yahoo!, as opções de filtro por data também permitem ajustar a 

granularidade do intervalo temporal desejado, porém o foco das opções disponibilizadas 

é encontrar resultados mais recentes (última hora, último dia, última semana, etc.). 

No entanto, esses motores de busca apenas consideram a data de coleta ou de 

publicação das páginas, ou seja, o usuário restringe a busca pela data de armazenamento 

dos documentos no banco de dados (JIN, 2008) ou pela data de criação/modificação dos 

arquivos. Se o usuário deseja realizar consultas em arquivos de notícias, essa 

informação normalmente já é suficiente para se obter resultados relevantes, pois 

provavelmente ele está interessado nas notícias mais recentes – que implicitamente já 

são consideradas mais relevantes pelos mecanismos de busca. Porém, se o usuário quer 

consultar sobre algum evento que ocorreu no passado, ele espera ver resultados sobre 

este evento e não necessariamente as últimas notícias (ALONSO, 2007c). 

Quando a página contém informações relacionadas ao passado ou ao futuro, há uma 

lacuna entre o tempo de coleta da página e o tempo a que a informação se refere. Por 

exemplo, uma página Web que descreve as cidades-sedes da copa de 2014 é publicada e 

coletada em 22 de junho de 2010. Nesse caso, para os motores de busca citados acima, 

22/06/2010 será considerada como a informação temporal desta página. Contudo, essa 

data não condiz com a real informação temporal da página. 

Portanto, é importante que um usuário consiga restringir os resultados da sua 

consulta a um intervalo de tempo desejado que não seja apenas obtido pela data de 

criação ou modificação da página, mas também pela informação temporal contida no 

conteúdo dos documentos. 

Identificar quais termos da página se referem a cada expressão temporal é um 

problema que surge com a utilização de expressões temporais presentes no conteúdo das 

páginas Web. Como exemplo, abaixo são apresentados dois trechos de páginas. 

Consideremos que seja feita a consulta “Campeão Mundial Futebol 1930” com o 

objetivo de retornar páginas que informem qual país venceu a Copa do Mundo de 1930. 

Sem a identificação de quais termos se referem a cada expressão temporal, será 

atribuído o mesmo escore de relevância para as duas páginas, pois ambas contêm as 

palavras-chave da consulta, inclusive a expressão temporal (1930). Porém, como pode 

ser observado, a Página 1 não informa quem foi o Campeão Mundial em 1930. 

 

Página 1. Em 1930, o Brasil esteve presente para a disputa da 1ª Copa 

do Mundo de futebol ... Em 1958, o Brasil sagrava-se pela 1ª vez 

Campeão Mundial de Futebol... 

Página 2. A Copa do Mundo de 1930 foi a primeira Copa do Mundo de 

Futebol realizada. Em 30 de julho de 1930, o Uruguai se tornou o 1º 

Campeão Mundial de Futebol ... 

 

                                                                                                                                          
2
 www.yahoo.com 
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A identificação de expressões temporais em páginas Web não é trivial. As datas 

encontradas nas páginas não são escritas de uma forma padronizada – apesar de 

existirem normas internacionais para representação de data e hora, como a ISO 8601. 

Uma mesma data pode ser encontrada escrita de formas diferentes. Por exemplo, 2009 - 

October 12th, 2009-10-12 e 12/10/2009 indicam a mesma data. Para dificultar ainda 

mais, estas duas últimas formas apresentam ambiguidade por não deixarem claro qual 

parcela corresponde ao mês e qual corresponde ao ano. 

Além disso, as datas podem estar incompletas, e, nesse caso, indicam um intervalo 

temporal. Por exemplo, fevereiro de 1985 representa o período desde o primeiro dia de 

fevereiro de 1985 até o último dia desse mês, do mesmo ano. 

Para se ter uma melhor visão das diferentes formas de como podem ser encontradas 

as informações temporais nas páginas, pode ser observada a Tabela 2.1. Essa tabela foi 

construída através da identificação manual de todas as expressões temporais existentes 

na página da biografia de Barack Obama da Wikipedia
3
. 

Essa página foi escolhida para análise porque é umas das maiores páginas de 

biografia de presidentes dos Estados Unidos encontradas na Wikipedia. No momento da 

sua coleta, apresentou duzentas e sete informações temporais. Nota-se que a maioria se 

trata de ano. Datas completas que representam pontos no tempo são apenas 18% do total 

de expressões temporais identificadas no documento.  

Como a variedade de formatos de datas existentes nas páginas Web é grande, a 

tarefa de identificá-las para verificar se são relevantes para a consulta temporal realizada 

é complexa. 

2.2 Ferramentas de Anotação de Expressões Temporais 

Para que possam ser realizadas consultas temporais em documentos, a linguagem de 

consulta temporal deve permitir meios de se determinar a restrição temporal que se 

deseja aplicar. Dada essa restrição, é preciso haver uma forma de identificar as 

expressões temporais dos textos. As informações temporais das páginas, após 

identificadas, precisam ser representadas em uma forma padronizada, para que o 

mecanismo de busca possa encontrá-las. 

Nesta Seção, são apresentadas as ferramentas analisadas para executar a tarefa de 

identificação de expressões temporais em documentos de texto. Elas geram um 

documento estruturado XML que destaca as expressões temporais. Esse documento 

deverá ser analisado pelo mecanismo de busca posteriormente, no momento da 

indexação, para associar as expressões temporais ao contexto que elas se referem no 

documento. 

2.2.1 Definições 

Segundo (DYRESON, 1994), a informação temporal pode ser representada de três 

formas: (i) ponto no tempo, que é um determinado instante na linha de tempo; (ii) 

período temporal ou intervalo temporal, que é um determinado intervalo na linha de 

tempo; ou (iii) elemento temporal, que é uma união finita de períodos temporais. 

                                                
3
 en.wikipedia.org 



 

 

 

Tabela 2.1: Estatística das expressões temporais encontradas em página Web da 

biografia de Barack Obama  

 Tipo da informação temporal Quantidade de 

ocorrências 

Percentual em relação 

ao total de ocorrências 

Data completa (mês dia ano) 

{november 13 2008, 01/04/2005, ...} 

38 18,36 

Ano 

{1988, 2004, ...} 

80 38,65 

Mês 

{september, march, ...} 

7 3,38 

Mês, dia 

{march 19, july 7, ...} 

6 2,90 

Mês, ano 

{august 2006, march 2010, ...} 

50 24,15 

Intervalo especificado 

{1997-2004, from 1995 to 2002,  

2001-present, from april to october 

1992, ...} 

22 10,63 

Desde (since ano, from mês ano, etc.) 

{since 1983, from january 2005, ...} 

3 1,45 

Até (until ano) 

{until 1977} 

1 0,48 

 

Uma entidade temporal é definida como uma descrição, em nível conceitual, das 

informações temporais (tais como um ponto no tempo ou um período temporal) 

presentes no conteúdo de documentos (páginas Web, documentos XML, etc.). Por fim, 

uma expressão temporal, é uma sequência de tokens que representa uma instância de 

uma entidade temporal. (ALONSO, 2007c). 

2.2.2 Extração de Expressões Temporais 

Uma forma de extrair informação temporal do conteúdo de documentos é detalhada 

em (ALONSO, 2007c). Ele afirma que a extração de expressões temporais de 

documentos pode ser feita a partir de três passos: (i) extração de metadados de 

documentos, como a data de criação ou de última modificação; (ii) execução de um 

speech tagger sobre o conteúdo dos documentos, ou seja, de um reconhecedor de 

linguagem natural, que rotule cada palavra ou token encontrado no texto de acordo com 

a sua função sintática; e (iii) execução de um reconhecedor de expressões temporais em 

documentos que possuem rotuladas as informações de cada token do texto.  

Conforme pode ser visto em (ALONSO, 2007c), as expressões temporais são 

classificadas em três categorias: 
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(i) Explícita: é a expressão temporal que por si só pode ser mapeada para um ponto 

no tempo, sem haver a necessidade de analisar o contexto onde ela está inserida 

ou consultar uma ontologia para descobrir seu valor. Por exemplo, 20 de janeiro 

de 2009. 

(ii) Implícita: é a expressão temporal que depende de ontologias de tempo para que 

seja possível mapeá-la em um ponto no tempo. Por exemplo, Natal de 2008. 

(iii)Relativa: é a expressão temporal que, para ser mapeada para um ponto no tempo, 

é necessário analisar o contexto e identificar alguma expressão temporal 

explícita ou implícita da qual ela é relativa. Por exemplo, Hoje em uma página 

Web representa a data de publicação da informação. 

Ferramentas que fazem o reconhecimento lingüístico existem em maior número do 

que ferramentas que fazem o reconhecimento temporal. Geralmente as ferramentas de 

reconhecimento temporal vêm atreladas a uma ferramenta de reconhecimento 

lingüístico. As duas principais ferramentas de anotação de expressões temporais de 

código aberto que foram analisadas são apresentadas a seguir. 

2.2.3 Ferramenta ANNIE 

A ferramenta ANNIE
4
 extrai a informação temporal de um documento de texto a 

partir de entidades nomeadas. Podem ser escolhidos os tipos de entidades nomeadas a 

serem reconhecidos entre localidades, moeda, pessoas, datas e outros. Além destes, é 

possível criar entidades personalizadas utilizando uma sintaxe própria da ferramenta. 

O seu resultado é um documento XML com as anotações das entidades nomeadas 

escolhidas, ilustrado pela Figura 2.1 abaixo. O texto utilizado para o exemplo foi “I was 

born in jan 1998”. O primeiro elemento (TextWithNodes) contém o texto cujo trecho 

que indica data está cercado por rótulos (elementos), que são chamados de nós. Cada nó 

possui um identificador próprio. A partir do elemento AnnotationSet, na linha 6, os nós 

são discriminados conforme a sua função. Por exemplo, no primeiro elemento 

Annotation, na linha 7, está sendo dito que, do nó 18 ao 22 existe uma data (o seu 

primeiro elemento filho Feature, na linha 8, informa isso). No Feature seguinte, na 

linha 12, é informado que se trata de um ano. Da mesma forma, mais abaixo, nas linhas 

17 a 26, o mês é identificado.  

A forma de anotação utilizada pela ANNIE não segue um padrão consolidado como 

o TimeML
5
. Como pôde ser visto, essa forma de representação é extensa e 

provavelmente acarretaria uma complexidade considerável para o seu tratamento 

posteriormente pela ferramenta de busca. 

2.2.4 Ferramenta GUTime 

A ferramenta GUTime
6
 também fornece como resultado um XML com as 

expressões temporais rotuladas com elementos. Utiliza o padrão TimeML para anotação 

de expressões temporais. GUTime faz parte do conjunto de ferramentas TARSQI. 

                                                
4
 www.aktors.org/technologies/annie 

5
 Linguagem de marcação para expressões temporais e expressões de eventos em linguagem natural. 

6
 www.timeml.org/site/tarsqi/modules/gutime/index.html 



 

 

 

Para que o GUTime possa ser executado, antes é preciso que o texto tenha sido 

processado por  uma outra ferramenta de anotação, o TreeTagger. A ferramenta 

TreeTagger rotula as palavras de um texto com suas funções morfossintáticas, como 

verbo e substantivo, e, como resultado, fornece um documento XML. O GUTime 

processa esse XML encontrando datas e eventos temporais e anotando-os sob o padrão 

TimeML, fornecendo também um documento XML. 

 

 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

... 

<TextWithNodes> 

<Node id="0" />I was born in <Node id="14"/>jan<Node id="17"/> 

<Node id="l8" />1998<Node id="22" />.<Node id="25" /> 

</TextWithNodes> 

<AnnotationSet Name="Teste”> 

  <Annotation Id="2" Type="Lookup" StartNode="18" EndNode="22"> 

    <Feature> 

      <Name className="java.lang.String">majorType</Name> 

      <Value className="java.lang.String">date</Value> 

    </Feature> 

    <Feature> 

      <Name className="java.lang.String">minorType</Name> 

      <Value className="java.lang.String">year</Value> 

    </Feature> 

  </Annotation> 

  <Annotation Id="4" Type="Lookup" StartNode="14" EndNode="17"> 

    <Feature> 

      <Name className="java.lang.String">majorType</Name> 

      <Value className="java.lang.String">date</Value> 

    </Feature> 

    <Feature> 

      <Name className="java.lang.Strinq">minorType</Name> 

      <Value className="java.lang.String">Month</Value> 

    </Feature> 

  </Annotation> 

</AnnotationSet> 

... 

 

 

Figura 2.1. Exemplo de resultado da ferramenta ANNIE (MANICA, 2009b). 

 

A Figura 2.2 mostra um exemplo de anotação gerado pelo GUTime. O trecho de 

texto utilizado no exemplo da Figura 2.2 foi “Barack Obama was born on August 4 

1961”. Cada token do texto é rotulado de acordo com a sua função morfossintática e, no 

caso de data, todos os elementos do texto que fazem parte da data são cercados por um 

elemento TIMEX3, como pode ser visto no trecho entre as linhas 21 e 31. Para extrair a 

data desse elemento, não é preciso analisar os nodos filhos; basta pegar a informação do 

seu atributo VAL, que informa a data padronizada na forma yyyymmdd. 

Diversos formatos de data que foram mostrados pela Tabela 2.1 são reconhecidos 

pelo GUTime. Essa ferramenta reconhece tempo absoluto, como November 10, 1998, e 

tempo relativo, como today, present, friday. 
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 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

... 

<NG> 

  <lex pos="NN"> 

    Barack 

  </lex> 

  <lex pos="NN"> 

    Obama 

  </lex> 

</NG> 

<VG> 

  <lex pos="VBD"> 

    was 

  </lex> 

  <lex pos="VBN"> 

    born 

  </lex> 

</VG> 

  <lex pos="IN"> 

    on 

  </lex> 

<TIMEX3 tid="t21" TYPE="DATE" VAL="19610804"> 

  <lex pos="JJ"> 

    august 

  </lex> 

  <lex pos="CD"> 

    4 

  </lex> 

  <lex pos="CD"> 

    1961 

  </lex> 

</TIMEX3> 

... 
 

 

Figura 2.2. Exemplo de resultado da ferramenta GUTime. 

 

Analisando o que pode ser reconhecido pelo GUTime, foi percebido que há 

problemas quando há sinais de pontuação no meio de uma data (como vírgula). 

Portanto, chegou-se à conclusão de que é preciso que sejam retirados do texto todos os 

caracteres que possam dificultar o reconhecimento de datas. Esse pré-processamento 

deve ser feito antes que o texto seja processado pelo TreeTagger e pelo GUTime. 

Outro problema percebido foi que o GUTime não identifica intervalos temporais. 

Por exemplo, se há 1998-2010 no texto, a ferramenta reconhece as duas datas, mas não 

identifica a relação entre elas. 

2.2.5 Considerações Finais 

Neste capítulo foram apresentadas as ferramentas anotação de expressões 

temporais. Dado um documento de texto, estas ferramentas encontram neles 

informações temporais e aplicam rótulos ao seu redor. Essa tarefa auxilia um 

mecanismo de busca, pois, ao invés de ele ter de processar um documento não 

estruturado para encontrar as informações temporais, processará um XML. 



 

 

 

A anotação de expressões temporais, na ferramenta implementada, é executada fase 

de indexação. O GUTime foi a ferramenta considerada mais adequada para ser utilizada 

pelos seguintes motivos: usa um padrão reconhecido para anotação de eventos e 

expressões temporais, e esse padrão facilita a extração da data, pois armazena-a de 

forma padronizada. Chronos, durante a indexação temporal, irá varrer o XML gerado 

pelo GUTime e armazenará no índice cada  expressão temporal encontrada e o seu 

contexto textual. 
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3 TRABALHOS RELACIONADOS 

Neste capítulo são detalhados os principais trabalhos que utilizam a informação 

temporal contida nos documentos. 

Apesar de os motores de busca comerciais não considerarem a informação temporal 

que existe no corpo dos documentos, há trabalhos acadêmicos, no entanto, que utilizam 

as informações temporais presentes nos documentos para fornecer melhores resultados à 

pesquisa do usuário. Em (MANICA, 2009b), há um comparativo dos cinco principais 

trabalhos que adotam essa metodologia. O autor ressaltou os pontos principais de cada 

um deles, conforme mostrado a seguir. 

O primeiro deles é o trabalho proposto por (BAEZA-YATES, 2005). No protótipo 

desse trabalho, o usuário informa um período no futuro e palavras-chave, e o sistema 

retorna notícias de previsão para o período e que têm relação com as palavras-chave. Os 

artigos de notícia são segmentos XML com as expressões temporais já anotadas. Todos 

os anos que se relacionam com a notícia são guardados em elementos Ed separadamente 

e, caso haja intervalos de tempo, todos os anos que pertencem ao intervalo são 

armazenados. A granularidade mínima utilizada é ano. O protótipo utiliza a ferramenta 

Amberfish XML search toolkit
7
 para recuperar as notícias. Os resultados de uma 

consulta são determinados pelos artigos resultantes da intersecção do resultado de uma 

busca full-text
8
 pelos termos da consulta com o resultado de uma busca full-text pelo 

ano no conteúdo dos elementos Ed. A diferença desse primeiro trabalho em relação ao 

que foi desenvolvido está na forma com que são feitas as consultas. A ferramenta 

Chronos dá mais importância a documentos que possuem os termos buscados no mesmo 

contexto do texto que possui o intervalo temporal desejado. 

O segundo trabalho (ALONSO, 2007a) apresenta um protótipo que foi desenvolvido 

para permitir a consulta de artigos científicos por palavras-chave e exibir os resultados 

em linhas de tempo, conforme a data de publicação de cada artigo. Porém, não são 

feitas anotações temporais, pois a data de publicação de cada artigo é armazenada em 

um elemento separado. O segundo trabalho diferencia-se da ferramenta Chronos por 

não considerar as datas existentes no corpo dos documentos e por exibir os resultados 

em linhas de tempo. 

O trabalho de (ALONSO, 2006) é o terceiro analisado. O protótipo desse autor 

permite que o resultado de consultas por palavras-chave seja agrupado por tempo, de 

acordo com atributos temporais extraídos dos documentos. A anotação temporal é feita 

utilizando-se a ferramenta ANNIE, que produz um documento XML. A informação 

                                                
7
 Distribuído pela Etymon Systems, Inc. 

8
 Utiliza todas as palavras do documento para indexação. 



 

 

 

temporal considerada envolve a data de criação do documento ou data de última 

atualização e também as datas extraídas da informação temporal presente no conteúdo 

dos documentos. Ele implementou um sistema de busca próprio, o qual utiliza a 

linguagem de consulta XPath sobre o XML gerado pela ferramenta ANNIE. A principal 

diferença desse terceiro protótipo em relação ao Chronos é que executa as consultas 

sobre XML, enquanto que Chronos age sobre texto não estruturado (mais 

especificamente, páginas Web). 

O quarto trabalho comparado é (ALONSO, 2007b). Esse trabalho implementa 

consulta por palavras-chave e exibe os resultados em linha de tempo ou em TimeWall. 

Utiliza o corpus TimeBank 1.2, que contém notícias e suas expressões temporais já 

anotadas no padrão TimeML. Os resultados são agrupados por ano – que é definido por 

um algoritmo que considera as expressões temporais associadas à noticia. Como o 

protótipo de (ALONSO, 2007b) agrupa os resultados pelo ano (a cada documento é 

atribuído um ano específico), diferencia-se da ferramenta Chronos desenvolvida porque 

esta não atribui uma data específica para os documentos, além de também 

diferenciarem-se por esta não exibir os resultados em linha de tempo. 

O trabalho de (ALLEN, 2005) foi o último apresentado no comparativo. Aqui foi 

desenvolvida uma ferramenta de visualização de eventos. As informações temporais dos 

eventos foram anotadas no padrão TimeML. Os resultados são exibidos em uma linha 

de tempo. Esse trabalho se assemelha ao Chronos por detectar eventos e por utilizar o 

padrão TimeML. As diferenças são discutidas a seguir, pois também se referem aos 

outros trabalhos. 

A maior parte dos trabalhos comentados acima usa as informações temporais para 

montar uma linha de tempo com os resultados. A principal diferença deles em relação 

ao Chronos é que, neste, as informações temporais são utilizadas para ajudar na 

definição do escore da página, uma vez que o usuário realiza uma consulta temporal. 

Além disso, outra característica deste trabalho que o diferencia dos comparados acima é 

que os resultados de uma consulta são apresentados na forma de uma lista, sendo que, 

quanto mais ao topo da lista está um resultado, maior é a sua relevância para a consulta. 

Há propostas de motores de busca temporal, como TISE (JIN et al. 2008) e TERN 

(VICENTE-DÍEZ, 2009), que aplicam a restrição temporal de uma consulta sobre a 

informação temporal presente no conteúdo das páginas. TISE utiliza para cada página 

apenas a informação temporal que descreve mais apropriadamente os eventos da página. 

TERN utiliza para cada página todas as expressões temporais contidas nela. No entanto, 

esses motores de busca não são adequados para páginas que descrevem várias 

informações temporais, como páginas sobre fatos históricos ou biografia de pessoas. 

TISE, por utilizar apenas uma expressão temporal por página Web, perde inúmeras 

informações temporais. TERN obtém muitos falsos positivos por não identificar quais 

termos se referem a cada expressão temporal da página. 

Outro trabalho relacionado é o mecanismo de consultas temporais por palavras-

chave em XML detalhado no trabalho de (MANICA, 2010b), o Two Phase Interceptor 

(TPI). O TPI foi desenvolvido na linguagem Java. Utiliza ferramentas de anotação de 

expressões temporais em documentos XML, como GUTime e ANNIE. A abordagem do 

TPI permite aos usuários localizar a informação temporal em que eles estão interessados 

sem ter que aprender uma linguagem de consulta complexa ou possuir conhecimento 

prévio da estrutura dos documentos. O TPI processa uma consulta temporal por 

palavras-chave enviada pelo usuário e identifica as restrições temporais 
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correspondentes. Dessa forma, foi oferecida ao usuário uma maneira simples de efetuar 

uma consulta temporal. Além disso, o autor descreve todos os tipos de consulta 

necessários à pesquisa temporal, seguindo os princípios de (ALLEN, 83). Alguns 

procedimentos desenvolvidos para o TPI foram incorporados ao projeto da ferramenta 

do presente trabalho, devido à semelhança de funcionalidade desejada e também pelo 

fato de ter sido usada a mesma linguagem de programação. As principais diferenças do 

TPI em relação ao Chronos são as seguintes: TPI atua sobre documentos XML e não faz 

um ranking dos resultados da consulta de acordo com a sua importância. Já a ferramenta 

Chronos realiza buscas sobre páginas Web e atribui um escore para cada resultado de 

acordo com a sua relevância para as partes temporal e não temporal da consulta. 



 

 

 

4 FERRAMENTA CHRONOS 

O objetivo deste capítulo é apresentar a ferramenta desenvolvida e seus aspectos 

principais: visão geral (Seção 4.1), ferramenta Lucene (Seção 4.2), forma das consultas 

(Seção 4.3), modo de indexação dos documentos (Seção 4.4), forma de gerar o ranking 

de documentos resultantes de uma consulta (Seção 4.5) e a interface do protótipo (Seção 

4.6). 

4.1 Apresentação 

Chronos é a ferramenta que foi desenvolvida para suportar consultas temporais por 

palavras-chave sobre páginas Web. Com ela, o usuário pode restringir os resultados da 

consulta a um período de tempo de seu interesse. 

A ferramenta Chronos pode ser dividida em duas fases: a de indexação e a de 

pesquisa. A Figura 4.1 apresenta a visão geral da ferramenta. O usuário interage com 

uma interface fornecendo uma consulta temporal. Esta consulta temporal é constituída 

de palavras-chave convencionais e de expressões temporais. Por exemplo, seja 

considerada a consulta “senator Brazil intersects 2005”. Esta consulta é enviada a um 

motor de busca. O motor de busca, através de seu módulo de ranking, processa a 

consulta, acessa um índice invertido convencional e um índice temporal, e retorna os 

resultados ordenados de acordo a sua importância (escore), que é obtida por uma média 

ponderada entre a relevância do texto e a relevância do tempo. 

 

 

Figura 4.1. Visão geral da ferramenta Chronos. 

 

O protótipo foi desenvolvido a partir de um motor de busca convencional que utiliza 

a Lucene – uma biblioteca para indexação e consulta de textos – na versão 3.0.1. A 

linguagem utilizada foi Java. O Chronos foi desenvolvido no ambiente de 

desenvolvimento integrado NetBeans, versão 6.8. Utiliza o banco de dados PostgreSQL 

na versão 8.4.4-1 para armazenar informações de indexação temporal. 
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A interface do cliente foi construída com HTML e JSP, e executa em qualquer 

navegador. Para execução do servidor Web do motor de busca Chronos, é necessário 

possuir Java 1.5 ou superior, além de um servidor de aplicação que suporte as 

especificações Java Servlet e Java Server Pages (no caso de nossos testes, o Apache 

Tomcat). Todas as ferramentas utilizadas para o desenvolvimento do Chronos são de 

código aberto. 

No projeto dessa primeira versão do Chronos, uma decisão tomada foi a de reduzir a 

sua abrangência para que trate somente de páginas em inglês. Dessa forma, não é 

preciso tratar a ambigüidade das datas e nem termos em outros idiomas. 

4.2 Lucene 

Lucene é uma biblioteca suportada pela Apache Software Foundation com diversas 

funcionalidades para recuperação de informação textual que constituem o núcleo de um 

motor de busca. A biblioteca Lucene não inclui um Web crawler
9
 e nem um parser para 

os diferentes formatos de documentos, mas o programador pode criar essas estruturas e 

incorporá-las ao seu buscador criado com Lucene, visto que Lucene é de código aberto. 

Existem versões dessa biblioteca nas linguagens Java, Delphi, Ruby, PHP, C++, Perl, 

Python e para a plataforma .NET. 

Lucene é composta por duas etapas principais: indexação e pesquisa. A indexação 

processa os dados originais gerando uma estrutura de dados inter-relacionada eficiente 

para a pesquisa baseada em palavras-chave. O índice é uma estrutura altamente 

ordenada de texto, ou de pedaços de texto (tokens), que torna a pesquisa muito mais 

rápida. A pesquisa, por sua vez, consulta o índice pelas palavras digitadas em uma 

consulta e organiza os resultados pela similaridade do texto com a consulta. A etapa de 

pesquisa faz uso de técnicas baseadas no modelo Vetorial e Booleano. (PAMPLONA, 

2009). 

Esta biblioteca é amplamente utilizada no meio acadêmico, pois é bastante robusta. 

Tem sido desenvolvida e aprimorada há mais de dez anos. Oferece uma boa 

escalabilidade, visto que permite diferentes modos de armazenamento de índices 

(memória, sistema de arquivos, banco de dados) e ainda permite que muitas de suas 

funcionalidades sejam executadas paralelamente. 

Neste trabalho, o termo Lucene será usado para indicar não a biblioteca Lucene, mas 

um motor de busca construído através da sua API (que, de fato, foi construído, para que 

fosse a base de comparação com o motor de busca Chronos). 

4.3 Especificação das Consultas 

A ferramenta Chronos estendeu a sintaxe de consulta que é aceita pelo Lucene, 

adicionando um componente chamado de predicado temporal, que é definido adiante no 

texto. 

As consultas temporais seguem a forma definida no trabalho de (MANICA, 2010b). 

Neste trabalho, o autor especificou o formato das consultas e desenvolveu uma 

ferramenta chamada Two Phase Interceptor (TPI), que, dentre os seus módulos, possui o 

                                                
9
 Agente de software que varre a Web criando uma cópia das páginas visitadas para um pós-processamento por um 

motor de busca que irá indexá-las. 



 

 

 

que executa um parsing de uma consulta temporal. Este módulo do TPI, chamado 

Extração de Predicados Temporais, foi incorporado ao código do Chronos, na sua etapa 

de processamento linguístico. 

A forma genérica de uma consulta temporal suportada pela ferramenta é mostrada 

em BNF (Backus–Naur Form) na Figura 4.2 a seguir. Colchetes [] indicam segmento 

opcional, chaves {} indicam segmento repetitivo (uma ou mais vezes), parênteses 

indicam um conjunto de opções, | indica “ou”, e palavras em negrito são usadas como 

termos pré-definidos. 

 

tempQuery ::= {kws} tempPredicate 

kws ::= string 

tempPredicate ::= tempOp op 

tempOp ::= ( After | Before | Contains | During | Equals | FinishedBy             

           | Finishes | Intersects | Meets | MetBy | OverlappedBy  

           | Overlaps | StartedBy | Starts ) 

op ::= ( instant | interval | compInterval ) 

instant ::= [ number / ] [ number / ] number 

interval ::= [ instant , [ instant ] ] | [ , instant ] 

compInterval ::= word [value] granularity 

word ::= ( current | last | next ) 

granularity ::= ( Day(s) | Week(s) | Month(s) | Year(s) | Decade(s) | 

Century(ies) ) 

value ::= integer 

Figura 4.2. Formato de consulta temporal. 

 

Uma consulta temporal (tempQuery) é composta por  um conjunto de palavras-

chave convencionais sem informação temporal (kws) e um predicado temporal 

(tempPredicate). A definição de predicado temporal é uma restrição temporal dividida 

em duas partes, o operador temporal (tempOp), e o operando (op). O operando é um 

instante ou um intervalo que deve vir após o operador temporal. O operador temporal 

define a relação temporal entre o conjunto de palavras-chave convencionais e o 

operando. Na consulta temporal “senator Brazil intersects 01/01/2002”, por exemplo, 

podemos identificar o conjunto de palavras-chave convencionais {senator, Brazil} e o 

predicado temporal composto pelo operador temporal intersects e o operando 

01/01/2002. É importante notar que, na especificação do operador temporal, (MANICA, 

2010b) cobriu todas as relações básicas entre intervalos temporais definidas em 

(ALLEN, 83) e adicionalmente o operador INTERSECTS.  

Há três possibilidades para uso do operando: instante (instant), intervalo (interval) 

ou intervalo composto (compInterval). O instante é um ponto no tempo. Por exemplo, 

2008.  O intervalo é definido por um período temporal composto por dois instantes que 

representam, respectivamente, o instante inicial e final do período. Esses dois instantes 

devem estar entre colchetes e separados por vírgula. Por exemplo, [01/01/2008, 

30/06/2008]. Um intervalo composto define um deslocamento a partir da data atual. Por 

exemplo, last 10 months (últimos 10 meses). 
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Conforme detalhado em (MANICA, 2010b), um intervalo composto é formado por 

uma palavra reservada (word), uma granularidade (granularity) e opcionalmente por um 

valor (value). A palavra reservada define a direção do deslocamento – se é para o 

passado ou para o futuro. A granularidade define a unidade de tempo utilizada no 

deslocamento. O valor especifica o tamanho do deslocamento. Por exemplo, last é a 

palavra reservada, 10 é o valor, e months é a granularidade. Se o valor for omitido, um 

valor default para a palavra reservada é assumido. 

Alguns exemplos de consultas são: (i) “senator Brazil after 2008”; (ii) “senator 

Brazil intersects [01/01/2002, 30/06/2005]”; e (iii) “senator Brazil before last 4 years”. 

A consulta (i) ilustra uma consulta cujo operador é um instante (2008). A consulta (ii) 

possui, no operador, um intervalo ([01/01/2002, 30/06/2005]). E a última consulta 

mostra o uso de um operador do tipo intervalo composto, sendo que last é a palavra 

reservada, que indica passado, years é a granularidade, e 4 é o valor, indicando que o 

tamanho do deslocamento será de quatro (anos, em direção ao passado). 

4.4 Indexação 

 

Indexar documentos é o procedimento de armazenar dados dos documentos de 

forma que possam ser encontrados com eficiência por um Sistema de Recuperação de 

Informações (SRI). Em um SRI, destacam-se duas fases principais: (i) indexação; e (ii) 

recuperação. A primeira tem a função de indexar os arquivos. Cria estruturas de dados 

associadas à parte textual dos documentos. A fase de recuperação busca os resultados 

relevantes para as consultas realizadas pelo usuário. 

No caso da ferramenta Chronos, a fase de indexação é responsável por criar as duas 

estruturas físicas necessárias para a execução do motor de busca temporal: o índice 

convencional e o índice temporal, que são os assuntos abordados pelas Seções 4.4.1 e 

4.4.2. 

A indexação é um procedimento que deve ser executado separadamente do motor de 

busca, de forma antecipada, para formar as estruturas que são posteriormente acessadas 

pelo Chronos para definir a importância de cada página para uma dada consulta. 

4.4.1 Índice Convencional 

Uma definição feita neste trabalho é a de índice convencional. Corresponde àquele 

índice criado normalmente pelo Lucene: um índice invertido convencional construído 

de acordo com técnicas tradicionais de Recuperação de Informações (BAEZA-YATES, 

1999). Este índice é criado através da adição de documentos. Ele é armazenado em uma 

estrutura de arquivos própria do Lucene e armazena basicamente três informações de 

cada arquivo: caminho do arquivo, data de modificação e conteúdo.  

A indexação convencional do Lucene converte todos os strings para caixa baixa e 

remove os stopwords, que são um conjunto de palavras irrelevantes que não são 

consideradas na busca, como artigos e preposições. Após a adição de todos os 

documentos no índice, é utilizada uma função de otimização que faz parte da biblioteca, 

que compacta os dados do índice e faz com que as buscas sejam processadas de forma 

mais eficiente. 



 

 

 

4.4.2 Índice Temporal 

O índice temporal que foi projetado diferencia-se do índice convencional 

principalmente no seguinte aspecto: neste índice, ao invés de serem adicionados 

documentos, são adicionados nuggets temporais
10

. Cada nugget temporal é adicionado 

ao índice temporal, e a informação temporal existente no nugget é armazenada em um 

banco de dados. O processo de construção do índice temporal possui seis etapas, 

conforme é mostrado na Figura 4.3. 

 

 

Figura 4.3. Detalhamento da Indexação Temporal. 

 

A etapa A. Processamento Linguístico rotula as palavras do texto de cada página 

Web com suas funções morfossintáticas, como verbo e substantivo. Essa etapa é 

realizada pela ferramenta TreeTagger. 

Pode-se ver, na Tabela 4.1, a transformação que ocorre no texto após a execução 

dessa etapa. A primeira coluna contém um trecho de texto extraído de uma página Web. 

Esse texto será processado pelo módulo de Processamento Linguístico, resultando em 

um documento XML que identifica cada palavra segundo sua função morfossintática na 

frase, como mostrado na segunda coluna. 

A etapa B. Reconhecimento de Expressões Temporais anota as expressões temporais 

presentes no texto. A etapa C. Normalizador normaliza as expressões temporais para 

um formato único. As etapas B e C são executadas pela ferramenta GUTime, que 

detecta e normaliza expressões temporais em textos através de um autômato finito, 

considerando as funções morfossintáticas das palavras identificadas na etapa A. A saída 

dessa etapa é um documento XML com o texto da página Web tendo as expressões 

temporais anotadas de acordo com a linguagem padrão para anotação de tempo 

TimeML.  

A Tabela 4.2 ilustra a modificação que ocorre no XML vindo da etapa anterior – 

após cada palavra ter sido rotulada corretamente – quando é processado pela ferramenta 

GUTime, que rotula expressões que indicam informação temporal, como pode ser visto 

na segunda coluna (são acrescentados elementos TIMEX3 ao redor dos elementos que 

armazenam datas).  
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 Frase que contém alguma informação temporal. 
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Tabela 4.1. Exemplo de resultado da etapa A (Processamento Linguístico). 

Trecho de Texto no Formato Original Resultado da Etapa A 

... 

He ran for united states senate in 2004. 

... 

... 

  <lexpos="PP"> 

    he 

  </lex> 

</NG> 

<VG> 

  <lexpos="VBD"> 

    ran 

  </lex> 

</VG> 

  <lexpos="IN"> 

    for 

  </lex> 

<NG> 

  <lexpos="VBN"> 

    united 

  </lex> 

  <lexpos="NNS"> 

    states 

  </lex> 

  <lex pos="NN"> 

    senate  

  </lex> 

</NG>  

  <lex pos="IN"> 

    in  

  </lex> 

  <lex pos="CD"> 

    2004 

  </lex> 

... 

 

A etapa D. Identificador de Intervalos identifica quando duas expressões temporais 

representam um intervalo. Por exemplo, na sentença ...in the Illinois Senate from 1997 

to 2004, as expressões temporais 1997 e 2004 formam um intervalo que inicia em 1997 

e termina em 2004. Essa etapa não foi implementada nesse trabalho, mas pode ser 

realizada fazendo-se uma extensão na ferramenta GUTime para possibilitá-la 

reconhecer alguns padrões léxico-sintáticos, tais como: from DATE to DATE e between 

DATE and DATE. 

A etapa E. Extrator de Nuggets Temporais extrai nuggets do texto que estão 

associados com expressões temporais. Um nugget é um fragmento de uma sentença que 

informa fatos de domínio aberto associados com alguma entidade (PASCA, 2008). Por 

exemplo, o fragmento O Brasil ganhou a Copa do Mundo em 1994 é um nugget 

temporal, pois informa um fato (ganhou a Copa do Mundo) da entidade Brasil, e esse 

fato está associado à sua data de ocorrência (1994). Essa etapa é baseada nos padrões 

léxico-sintáticos definidos em (PASCA, 2008) e considera as funções morfossintáticas 

das palavras identificadas na etapa A. O procedimento que executa a extração dos 

nuggets foi retirado do trabalho de (MANICA, 2010b), que, como resultado, fornece um 

documento XML mais enxuto, que possui somente as frases que interessam. 

Abaixo, a Tabela 4.3 exibe o resultado da etapa E. O módulo Extrator de Nuggets 

Temporais da ferramenta Chronos processa o documento XML gerado pela ferramenta 

GUTime retirando os rótulos desnecessários e as frases dispensáveis para a indexação 

temporal, deixando nele, portanto, apenas as frases com informações temporais, como 

mostra a segunda coluna. Com esse trecho de XML “limpo” vindo da etapa E, em uma 

fase posterior, o Chronos irá encontrar com mais facilidade o nugget temporal e o 



 

 

 

intervalo temporal a que se refere, que, no caso, são he ran for united states senate in 

2004 e [01/01/2004, 31/12/2004], respectivamente. 

 

Tabela 4.2. Exemplo de resultado das etapas B e C (Reconhecimento de Expressões 

Temporais e Normalizador). 

Resultado da Etapa A Resultado das Etapas B e C 

... 

  <lexpos="PP"> 

    he 

  </lex> 

</NG> 

<VG> 

  <lexpos="VBD"> 

    ran 

  </lex> 

</VG> 

  <lexpos="IN"> 

    for 

  </lex> 

<NG> 

  <lexpos="VBN"> 

    united 

  </lex> 

  <lexpos="NNS"> 

    states 

  </lex> 

  <lex pos="NN"> 

    senate  

  </lex> 

</NG>  

  <lex pos="IN"> 

    in  

  </lex> 

  <lex pos="CD"> 

    2004 

  </lex> 

... 

... 

  <lexpos="PP"> 

    he 

  </lex> 

</NG> 

<VG> 

  <lexpos="VBD"> 

    ran 

  </lex> 

</VG> 

  <lexpos="IN"> 

    for 

  </lex> 

<NG> 

  <lexpos="VBN"> 

    united 

  </lex> 

  <lexpos="NNS"> 

    states 

  </lex> 

  <lex pos="NN"> 

    senate 

  </lex> 

</NG> 

  <lex pos="IN"> 

    in 

  </lex> 

  <TIMEX3 tid="t1" TYPE="DATE" VAL="2004"> 

    <lex pos="CD"> 

      2004 

    </lex> 

  </TIMEX3> 

... 

 

Pode ser notado que houve uma redução significativa do tamanho do documento 

XML gerado. Isso ocorreu porque todos os rótulos que não indicam informação 

temporal são eliminados do documento. Porém, para que a estrutura das frases do texto 

não seja perdida, são criados novos rótulos que separam uma frase da outra. 

As frases foram divididas em dois tipos: simples e compostas. As frases simples são 

as que possuem apenas um elemento filho de nome TIMEX3, ou seja, possuem apenas 

uma informação temporal associada a elas. As frases compostas são as que possuem 

mais de uma informação temporal em seu conteúdo. Essa classificação foi feita para 

auxiliar o processo de armazenamento da informação temporal no banco de dados. Se 

uma frase é simples, somente um intervalo temporal é armazenado (associado ao 

identificador do documento e ao identificador desta frase). Se a frase é composta, para 

cada elemento TIMEX3 encontrado, é armazenado um intervalo temporal no banco de 

dados juntamente com o identificador do documento e o identificador da frase. O 

motivo de armazenar a informação temporal no banco de dados é explicado mais 

adiante nesta Seção. 

 



 

 

29 

 

Tabela 4.3. Exemplo de resultado da etapa E (Extrator de Nuggets Temporais). 

Resultado das Etapas B e C Resultado da Etapa E 

... 

  <lexpos="PP"> 

    he 

  </lex> 

</NG> 

<VG> 

  <lexpos="VBD"> 

    ran 

  </lex> 

</VG> 

  <lexpos="IN"> 

    for 

  </lex> 

<NG> 

  <lexpos="VBN"> 

    united 

  </lex> 

  <lexpos="NNS"> 

    states 

  </lex> 

  <lex pos="NN"> 

    senate 

  </lex> 

</NG> 

  <lex pos="IN"> 

    in 

  </lex> 

  <TIMEX3 tid="t1" TYPE="DATE" VAL="2004"> 

    <lex pos="CD"> 

      2004 

    </lex> 

  </TIMEX3> 

... 

... 

<frase_simples>  

  he ran for united  

  states senate in        

  <TIMEX3 VAL="2004“>          

    2004 

  </TIMEX3>        

</frase_simples>  

... 

 

Após a geração pela etapa E desse documento XML menor, que contém apenas as 

frases com informação temporal, ele é submetido a um parser que o varre identificando 

os elementos que contêm as frases (frase_simples e frase_composta) e extraindo dos 

seus elementos filhos TIMEX3 o valor do atributo correspondente à informação 

temporal. O procedimento que executa o parsing desse documento XML encontrando 

as informações temporais foi desenvolvido no presente trabalho. 

A etapa F. Construtor é responsável por criar o índice. Cada nugget temporal é 

considerado como um pseudo-documento que é indexado. Alguns campos adicionais 

são associados a cada nugget: (i) o tempo inicial ti do intervalo representado pela 

expressão temporal associada ao nugget; (ii) o tempo final tf do intervalo; e (iii) uma 

referência ao documento que contém o nugget. Este índice também executa a função de 

otimização citada na Seção 4.4.1. 

Quando a expressão temporal associada ao nugget não constitui um intervalo e sim 

um ponto no tempo (como em elegeu-se em 1994), seu valor é atribuído tanto para o 

tempo inicial quanto para o final, pois cada informação temporal é armazenada na forma 

de um intervalo temporal. Por exemplo, se uma frase possui a data 09/07/2003, esta será 

guardada como o intervalo de 09/07/2003 a 09/07/2003. Caso a data existente na frase 

esteja incompleta, como september, 2004, o intervalo associado à frase será 01/09/2004 

a 30/09/2004. Quando a frase possui intervalos, a forma de armazená-los é análoga a 

esta última. Por exemplo, a frase he lived in Canada from 1995 to 2009 será 

armazenada da seguinte forma: o conteúdo da frase irá para o índice temporal, 



 

 

 

juntamente com o identificador do documento e o identificador do frase, e, no banco de 

dados, serão armazenados os identificadores e o intervalo de 01/01/1995 a 31/12/2009. 

O índice temporal usa um banco de dados para armazenar esses intervalos 

temporais, para que eles possam ser consultados posteriormente pelo motor de busca. O 

banco de dados armazena as informações em uma tabela cujas colunas são (i) 

identificador do documento; (ii) identificador da frase; (iii) instante inicial; e (iv) 

instante final. O conteúdo da frase é armazenado na estrutura de índice do Lucene. Um 

exemplo do estado do banco de dados é mostrado na Figura 4.4. Ela mostra a tabela 

com os intervalos temporais associados a cada nugget temporal. O conteúdo da frase foi 

armazenado no banco de dados somente para facilitar a deputação da ferramenta, pois 

cada frase é adicionada ao índice temporal, não sendo necessário ir para o banco de 

dados também (é preciso somente armazenar um identificador para associar cada linha 

da tabela com o nugget temporal do índice). 

 

 

Figura 4.4. Tabela de intervalos temporais dos nuggets temporais. 

 

4.5 Pesquisa 

A fase de pesquisa é a principal da ferramenta Chronos. A pesquisa é iniciada por 

uma consulta temporal submetida pelo usuário na interface Web e é finalizada quando o 

motor de busca lista para o usuário as páginas referentes à sua busca em ordem 

decrescente de relevância, considerando a informação temporal existente no interior dos 

documentos. 

Nesta Seção é apresentada a forma com que os resultados de uma consulta são 

encontrados e ranqueados pela ferramenta Chronos. Algoritmos de ranqueamento são 

utilizados para melhorar os resultados da busca capturando as informações relevantes. 

No Chronos, o módulo de ranking (ver Figura 4.1) é o que executa essa função. Este 

módulo se divide em dois: ranking convencional e ranking temporal. 

A Seção 4.5.1 apresenta a visão geral de como é executado o ranqueamento das 

páginas no Chronos, e as Seções 4.5.2 e 4.5.3 detalham o ranqueamento convencional e 

temporal, respectivamente. 
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4.5.1 Ranqueamento no Chronos 

O módulo de ranking das páginas Web recebe como entrada uma consulta temporal 

e retorna os documentos correspondentes. Estes resultados são classificados de acordo 

com uma média ponderada entre a relevância do texto e a relevância do tempo. 

Dada uma consulta temporal que é submetida no Chronos, são executados dois tipos 

de busca: convencional e temporal. O objetivo da busca convencional é obter o escore 

de cada documento que um motor de busca convencional daria para a consulta sem 

considerá-la temporal. O objetivo da busca temporal é dar mais valor a documentos que 

possuem frases que contêm, ao mesmo tempo, ambas as partes da consulta: os termos 

buscados e o intervalo temporal desejado. A visão passo a passo da forma com que o 

ranking final de resultados é gerado está apresentada na Figura 4.5. As Seções 4.5.2 e 

4.5.3 explicam com mais detalhes os dois tipos de ranking que são citados nos itens (a) 

e (b) do algoritmo mostrado na figura. As fases restantes do algoritmo são auto-

explicativas. 

 

1. Recebimento de uma consulta temporal 

2. Geração do ranking de páginas 

a. Geração do ranking pelo índice convencional 

i. Remoção dos operadores temporais 

ii. Consulta convencional do Lucene 

b. Geração do ranking pelo índice temporal 

i. Separação da consulta em parte temporal e parte não 
temporal 

ii. Consulta da parte não temporal no índice temporal 

iii. Verificação do escore de cada nugget: caso o 

intervalo temporal buscado não exista no BD, seu 

escore é zerado 

iv. Atribuição do escore de cada documento como sendo o 
maior escore de nugget encontrado 

c. União dos escores dos rankings convencional e temporal de 
acordo com uma proporção desejada 

3. Apresentação dos resultados em ordem decrescente de escore 

 

Figura 4.5. Passos para a formação do ranking dos resultados. 

 

4.5.2 Ranking Convencional 

 Para que seja efetuada uma consulta comum (não temporal) no motor de busca, não 

é possível utilizar o string na forma como foi enviado pelo usuário, pois a sintaxe de 

consulta temporal do Chronos possui operadores temporais. Portanto, estes são retirados 

antes da consulta ser repassada à busca convencional. Caso o operador temporal 

permanecesse no string, seria tratado como um termo qualquer da consulta, seria 

buscado nos documentos e afetaria os seus escores. Dessa forma, ao retirar o operador 

temporal antes de realizar a busca convencional, a consulta fica mais correta. 



 

 

 

Como exemplo, seja considerada a seguinte consulta temporal feita pelo usuário: 

“was born intersects 04/04/1984”. Então, para a busca convencional, a consulta 

considerada será “was born 04/04/1984”. Essa consulta sem operador temporal é 

repassada à busca feita pelo Lucene no índice convencional. 

O Lucene utiliza uma combinação de modelo Vetorial e modelo Booleano para 

definir a importância das páginas de resultados. No modelo Vetorial, quanto mais vezes 

um termo aparece em um documento em relação ao número de vezes que aparece nos 

outros documentos, mais relevante esse documento é para a consulta. O resultado dessa 

busca é um ranking de resultados ordenado de forma decrescente em relação ao escore 

dos documentos. O modelo Booleano é usado para refinar o resultado da consulta caso 

esta tenha definido alguma lógica booleana entre os termos pesquisados. 

4.5.3 Ranking Temporal 

A segunda busca efetuada pelo Chronos é a chamada busca temporal. Nela, o 

primeiro passo é desmembrar a consulta temporal enviada pelo usuário em parte 

temporal e parte não temporal. Esse processo também avalia, para a parte temporal, qual 

é o intervalo equivalente à expressão temporal informada na consulta, para uma 

posterior consulta ao banco de dados. Para extrair e avaliar o predicado temporal da 

consulta, foi utilizado um componente do trabalho de (MANICA, 2010b). 

Tendo as duas partes da consulta, novamente são executadas duas buscas: uma da 

parte não temporal sobre o índice temporal, e outra da parte temporal sobre o banco de 

dados. A Figura 4.6 ilustra a forma com que o ranking temporal é preparado. A consulta 

exemplo utilizada foi “President intersects 2008”. O instante temporal inicial é 

representado por ti, e o final, por tf. 

 

 

Figura 4.6. Detalhamento da formação do ranking temporal. 

 

A primeira busca é uma consulta convencional do Lucene com a parte não temporal. 

Ela é executada sobre o índice temporal – que é um índice cujos documentos são 

nuggets temporais. O resultado da busca da parte não temporal é um ranking de 
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sentenças temporais. Na Figura 4.6, essa etapa é representada pelo fluxo a partir da 

caixa de texto president (passos de 1 a 3). 

A segunda busca é uma consulta executada no banco de dados para cada sentença do 

ranking obtido na primeira busca. Se, para a sentença, é identificado que existe no 

banco de dados um intervalo temporal compatível, o escore desta sentença, que foi 

gerado na etapa anterior, é mantido. Caso os intervalos temporais cadastrados no banco 

de dados para a sentença não correspondam ao intervalo buscado, o escore desta 

sentença é zerado. Na Figura 4.6, essa etapa é representada pelo fluxo a partir da caixa 

de texto que contém os ti e tf (passos de 4 a 7). 

A etapa final da formação do ranking temporal é determinar, do conjunto de escores 

de sentenças, qual é o escore do seu documento correspondente. O escore do documento 

é definido pelo maior escore encontrado nas suas sentenças. 

De forma resumida, para computar o valor de cada documento, primeiro calcula-se o 

escore segundo o critério de relevância do Lucene para a consulta sem a parte temporal 

sobre o índice temporal. Em seguida, cada nugget temporal cujo intervalo temporal 

associado não satisfaz o predicado temporal da consulta é eliminado. Finalmente, o 

escore da página será o escore de seu nugget temporal com maior escore. Dessa 

maneira, é gerado um ranking de documentos formado de acordo com os critérios 

temporais exigidos. 

4.5.4 Ranking Final 

O ranking final é formado pela união dos rankings convencional e temporal. Estes 

podem possuir uma quantidade diferente de documentos, mas o convencional sempre 

será maior ou igual ao temporal, pois aquele foi feito com base em todos os 

documentos, enquanto que este foi feito apenas sobre os nuggets temporais. 

O escore de relevância de uma página é computado de acordo com a seguinte 

fórmula: 

rank(P) = α*ksim + β*tsim 

onde ksim representa o escore de relevância do texto, dado pelo ranking convencional, e 

tsim representa o escore de relevância do tempo, dado pelo ranking temporal. Os 

valores de α e β representam os pesos das variáveis. 

 Essa fórmula é uma simplificação da que é apresentada em (JIN, 2008), para o 

motor de busca TISE. A diferença é que, no trabalho de (JIN, 2008), é considerada na 

soma do escore também uma parcela referente à importância da página dada pelo 

algoritmo PageRank
11

. Ele indica duas formas de se atribuir valor aos pesos α e β: pode 

ser deixado para o usuário escolher ou então defini-los de acordo com o tamanho do 

intervalo temporal buscado, da seguinte maneira: 

 caso o intervalo buscado seja menor ou igual a três dias, um valor adequado para 

β seria 0,5; 

 caso o intervalo buscado seja menor ou igual a trinta dias, um valor adequado 

para β seria 0,4; 

                                                
11

 http://pagerank.webmasterhome.cn 



 

 

 

 senão, para intervalos de mais de trinta dias, um valor adequado para β seria 0,3. 

Na ferramenta Chronos, o valor usado para β durante os experimentos foi 0,33, pois 

a maior parte das consultas apresentava intervalo de um ano. Portanto, o valor utilizado 

está de acordo com os valores empregados pela ferramenta TISE. 

4.6 Apresentação da Ferramenta 

A interface da ferramenta Chronos é Web. Assim como a maioria dos motores de 

busca, a ferramenta Chronos possui uma interface clara e limpa para a realização das 

consultas temporais. A Figura 4.7 apresenta a página de busca do Chronos, e a Figura 

4.8 apresenta a página de resultados. Ressalta-se que, como resumo de cada página nos 

resultados, é apresentado o nugget temporal com maior valor de escore; assim, o usuário 

pode, muitas vezes, encontrar a informação que necessita já nos resumos apresentados 

na página de resultados. 

 

Figura 4.7. Página de busca. 

 

 

Figura 4.8. Página de resultados. 
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4.7 Considerações Finais 

A Seção 4 apresentou a ferramenta Chronos: um mecanismo de busca em páginas 

Web que permite que seja definido um intervalo de tempo ao qual os termos buscados 

devem estar associados. Esta ferramenta ampliou as funções de um motor de busca 

convencional para que seja disponibilizada a funcionalidade de consulta temporal. 

As suas principais contribuições são o mecanismo de indexação, que combina 

indexação convencional e temporal, a adaptação da linguagem de consulta de 

(MANICA, 2010b) para um motor de busca para a Web, o mecanismo de parsing para 

capturar as expressões temporais dos documentos estruturados pela ferramenta de 

anotação e a forma de atribuir o escore de cada resultado da consulta temporal. 

Como limitação, pode ser citado que a ferramenta constitui apenas a parte bruta de 

um motor de busca temporal. As diversas técnicas de RI que existem atualmente não 

foram implementadas. Por exemplo, Chronos não inclui sinônimos na consulta do 

usuário. 



 

 

 

5 EXPERIMENTOS 

O objetivo dos experimentos realizados foi validar a ferramenta Chronos no quesito 

consultas temporais por palavras-chave. Foi medida a qualidade dos resultados 

retornados por ela mediante algumas consultas. Seus resultados foram comparados com 

os resultados retornados pelo motor de busca Lucene. Essa medida foi baseada no 

cálculo da precisão e revocação para cada consulta. 

Como o Chronos é um mecanismo de busca na Web, a coleção de documentos 

existentes, além de ser muito grande, é atualizada constantemente. Sendo assim, é 

impossível saber de antemão quais são todos os documentos relevantes para uma 

consulta. Para contornar esse problema, decidiu-se reduzir o conjunto de dados a 

quarenta e três documentos e considerar para avaliação apenas os dez primeiros 

resultados retornados por cada motor de busca. Avaliar mais do que dez documentos, 

além de ser muito trabalhoso, não representaria o comportamento de um usuário típico, 

pois este normalmente analisa apenas os primeiros resultados de uma consulta. 

Para os experimentos realizados, o conjunto de dados selecionado compreendeu 

quarenta e três páginas HTML coletadas da Wikipedia com informações sobre os 

presidentes dos Estados Unidos. Cada página contém a biografia de um presidente. O 

conjunto de páginas ocupou cerca de 16,5 megabytes em disco. Após o processamento 

necessário para a formação do índice temporal, os dados ocuparam cerca de 6,64 

megabytes em disco (foram removidas as frases sem informação temporal e foram 

adicionados rótulos de início e fim de frase, além dos de identificação de informação 

temporal). Previamente, foram construídos os índices detalhados na Seção 4.4 com base 

nessas páginas. O índice convencional foi criado a partir do conjunto completo, e o 

temporal, a partir do conjunto processado. 

A ferramenta Chronos foi comparada ao motor de busca convencional Lucene. 

Foram submetidas quinze consultas temporais aos dois motores de busca através da 

interface Web, envolvendo presidentes, fatos e intervalos temporais. As consultas 

realizadas podem ser vistas na Tabela 5.1. Ela mostra as consultas na forma com que 

foram executadas na ferramenta Chronos e na forma com que foram executadas na 

Lucene durante a comparação das ferramentas. Na primeira coluna, C1 indica a consulta 

1, C2 indica a consulta 2, e assim por diante. 

Quase todas as consultas utilizaram o operador intesects pelo seguinte motivo: é o 

único que, ao ser removido da consulta, transforma-a em uma consulta não temporal 

correspondente. A comparação entre as ferramentas fica mais justa quando é utilizado 

esse operador temporal, pois, com os outros, obviamente o Chronos apresentará 

melhores resultados, visto que o Lucene convencional não entende o que significa after, 

por exemplo (e, ao removermos esse tipo de operador temporal, a consulta resultante 

perde um pouco o sentido). 
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Tabela 5.1. Consultas Realizadas. 

 Chronos Lucene 

C1 born intersects 1837 born 1837 

C2 clinton intersects 1812 clinton 1812 

C3 bush intersects 1989 bush 1989 

C4 world war intersects 1939 world war 1939 

C5 was assassinated intersects 1881 was assassinated 1881 

C6 
united states department of education 

intersects 2007 

united states department of education 

2007 

C7 married intersects 1945 married 1945 

C8 republican strokes intersects 2000 republican strokes 2000 

C9 scandal intersects 1974 scandal 1974 

C10 ran election intersects 2000 ran election 2000 

C11 ran senate intersects 2000 ran senate 2000 

C12 governor intersects 1975 governor 1975 

C13 
president united states after 

01/01/1960 
president united states 01/01/1960 

C14 lost election after 1970 lost election 1970 

C15 died before 1950 died 1950 

 

Os pesos utilizados pelo Chronos na execução dos experimentos foram α=2/3 e 

β=1/3 para a fórmula apresentada na Seção 4.5.4. Assim, o escore de cada documento 

foi determinado 67% pela busca convencional e 33% pela busca temporal. Um peso 

menor foi escolhido para a parcela temporal porque o escore retornado por ela, ou é 

alto, ou é zero. Se esse peso for muito grande, irá se sobrepor ao escore do Lucene 

convencional, o que não é desejado visto que, dessa forma, documentos que não contêm 

a informação temporal na mesma frase que os outros termos da consulta teriam uma 

importância muito baixa. 

A métrica para avaliação de desempenho utilizada nos experimentos foi Precision at 

X. Esse medida indica a precisão após X documentos recuperados. Foram utilizados 

X=10, X=5 e X=1.  

A Figura 5.1 mostra o gráfico obtido pelo cálculo da precisão considerando os dez 

primeiros resultados. É possível notar que não houve um grande aumento na precisão 

dos resultados do Chronos em comparação com os do Lucene. Isso se deve ao fato de a 

medida da precisão considerar apenas a quantidade de documentos relevantes que foram 

obtidos e não a sua posição na lista de resultados. Os resultados relevantes com Chronos 

geralmente ficavam mais ao topo da lista, mas isso não é mostrado pela métrica da 

precisão. Outro motivo de Chronos retornar o mesmo número de documentos relevantes 



 

 

 

do que Lucene em boa parte das consultas é que, na maioria delas, foi utilizado o 

operador intersects juntamente com um ano. Isso significa que Chronos buscou 

resultados com intervalos temporais que tocam o ano em questão, e Lucene, mesmo 

com a remoção do operador intersects, fez uma consulta equivalente à do Chronos. No 

entanto, nas consultas 13 e 15 é possível perceber uma grande diferença entre a precisão 

obtida com Chronos e com Lucene. Isso ocorreu porque essas consultas utilizam os 

operadores temporais after e before, que não possuem equivalência em uma consulta 

convencional. Dessa forma, Chronos encontrou mais resultados relevantes no intervalo 

selecionado. 

 

 

Figura 5.1. Precision at 10. 

 

A Figura 5.2 apresenta o cálculo da precisão para os cinco primeiros resultados. 

Conforme foi dito, a maioria dos resultados relevantes do Chronos ficou acima dos 

resultados relevantes do Lucene. Sendo assim, pode ser visto na Figura 5.2 que a 

precisão das consultas 4, 7 e 15 com Lucene diminuíram em relação ao que foi 

mostrado na Figura 5.1, pois elas continham resultados relevantes abaixo da quinta 

posição do ranking. 

 

 

Figura 5.2. Precision at 5. 

 

Abaixo é mostrada a Figura 5.3, que contém a precisão considerando apenas o 

primeiro resultado de cada ferramenta. Em nove das quinze consultas Chronos retornou 
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um resultado relevante na primeira posição, enquanto que Lucene retornou zero. Em 

cinco houve empate e, em apenas um caso (C5), Lucene retornou um relevante contra 

zero de Chronos. 

 

 

Figura 5.3. Precision at 1. 

 

Como pode ser observado pelos resultados, a ferramenta Chronos obteve um 

aumento significativo na precisão quando são utilizados operadores temporais que não 

podem ser mapeados em uma consulta convencional (como after e before). Resultados 

bons também foram conseguidos quando o intervalo solicitado é maior do que um ano, 

já que um mecanismo de busca convencional consulta o termo correspondente ao ano 

que foi informado, enquanto que Chronos consulta todo o intervalo correspondente. 

Pôde ser visto também que Chronos apresentou os resultados relevantes mais ao 

topo. Isso ocorreu porque a ferramenta Chronos normaliza as expressões temporais 

presentes no conteúdo das páginas e associa a cada expressão temporal apenas os 

termos relacionados com ela.  

Vale a pena destacar a consulta “bush intersects 1989”. O objetivo desta consulta foi 

obter, nas páginas dos presidentes, qual deles estava no mandato em 1989. O resultado 

que se espera é que a página de George H. W. Bush fique em primeiro lugar. Através do 

Lucene convencional, contudo, a página do presidente George W. Bush (filho do Bush 

mencionado acima) foi a listada em primeiro lugar nos resultados – provavelmente por 

conter muitas ocorrências da palavra bush no seu texto, pois, por ter sido um presidente 

mais recente, a página de George W. Bush possui mais conteúdo na Wikipedia. Já o 

Chronos retornou a página de George H. W. Bush em primeiro lugar, como era 

esperado pela consulta. Ou seja, para esse caso, o Chronos apresentou um melhor 

ranking de resultados (o mais relevante ficou melhor colocado). Os resultados dessa 

consulta podem ser vistos na Figura 5.4. 

Outra situação em que o Chronos apresenta melhor precisão é com a consulta 

“president united states after 01/01/1960”. Nesse caso, todos os dez primeiros 

resultados retornados pelo Chronos são relevantes, contra apenas cinco do Lucene 

convencional. O motivo é que Chronos trabalha com intervalos temporais. Os resultados 

dessa consulta podem ser vistos na Figura 5.5 adiante. 

Para a maior parte das consultas (principalmente quando se usa o operador temporal 

intersects), as duas ferramentas trazem a mesma quantidade de resultados relevantes. 



 

 

 

Porém, na maioria dos casos, os resultados relevantes vindos do Chronos estão melhor 

colocados no ranking de páginas do que os vindos do Lucene convencional. 

 

 

Figura 5.4. Resultados da consulta “bush intersects 1989”. 

 

 

Figura 5.5. Resultados da consulta “president united states after 01/01/1960”. 

 

No entanto, existem alguns casos em que a ferramenta Chronos precisa ser 

melhorada. Por exemplo, para a consulta “was assassinated intersects 1881”, havia um 

documento que continha “was mortally wounded in 1881” que não foi recuperado, 

mesmo contendo a informação desejada. O motivo de não ter sido recuperado é que esta 

sua frase não possui ambas as partes temporal e não temporal da consulta, pois, ao invés 

do termo assassinated que havia sido pesquisado, possui um sinônimo. Para resolver 

esse problema, pode ser utilizada a técnica de expansão de consultas. 
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6 CONCLUSÃO 

A informação temporal contida em documentos sob a forma de expressão temporal é 

um bom meio para aumentar ainda mais a funcionalidade de aplicativos de recuperação 

de informação atuais. Os sistemas de recuperação de informações tradicionais e os 

mecanismos de busca atuais falham por não explorarem os diversos tipos de informação 

temporal que existem no interior dos documentos. (ALONSO, 2007c). 

Chronos apresenta uma maneira diferente das que existem atualmente de utilizar a 

informação temporal distribuída pelos textos das páginas Web na recuperação de 

informações. Como é possível notar pelos experimentos realizados, houve um ganho de 

precisão nos resultados de buscas utilizando-se a ferramenta Chronos em comparação 

com um mecanismo de consultas por palavras-chave convencional. Dessa forma, é 

possível dizer que a funcionalidade do Lucene foi estendida; a sua linguagem de 

consulta foi ampliada, e a busca temporal desenvolvida consegue obter melhores 

resultados quando o usuário deseja fazer uma restrição temporal. 

Mesmo assim, também foi observado nos experimentos que há aspectos a serem 

melhorados na ferramenta Chronos para que seja conseguida uma melhoria mais 

expressiva nos resultados em comparação com um motor de busca convencional (já que, 

em muitos casos, a quantidade de resultados relevantes foi a mesma nas duas 

ferramentas, tendo mudado apenas a colocação das páginas nos rankings). Alguns 

aspectos que podem ser melhorados são implementar expansão de consultas e realizar 

experimentos de maior porte, para se obter uma análise mais confiável da ferramenta. 

As principais contribuições desse trabalho foram, portanto, as seguintes: 

 criação de um mecanismo de indexação temporal; 

 identificação dos termos relacionados com cada expressão temporal; 

 submissão de um artigo sobre a ferramenta para a Sessão de Demos do Simpósio 

Brasileiro de Banco de Dados 2010. 
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