Proposta de projecto de colaboração com o
Arquivo da Web Portuguesa
Reconhecimento de siglas em conteúdos arquivados
da Web
A FCCN tem em curso o projecto de Arquivo da Web Portuguesa e
procura colaborar com entidades de Investigação e Desenvolvimento,
que tenham interesse em participar na realização de projectos
inovadores. Este documento apresenta uma proposta de um projecto
com a duração estimada de 1 ano, que poderia fazer parte de um
trabalho de mestrado ou de iniciação à investigação.
Por vezes, as siglas existem apenas durante um período de tempo,
deixando de ser referidas em documentos que sejam produzidos a
partir dessa época. Isto provoca uma dificuldade acrescida para
alguém que se depare com uma sigla que não seja actual ou cujo
documento em que ela consta não contenha a sua explicação. Por
outro lado, as siglas podem ter vários significados, que podem
coexistir ou ir evoluindo ao longo do tempo (ex.: GNR – Guarda
Nacional Republicana, Grupo Novo Rock; RTP – Radiotelevisão
Portuguesa, Rádio e Televisão de Portugal).
À medida que as páginas vão deixando de existir na Web, visto que a
volatilidade dos conteúdos na Web é alta, também os motores de
busca vão deixando de apresentar resultados para siglas em desuso.
Ao procurar o significado de uma sigla a partir de um motor de busca,
poderá ser mais difícil encontrar resultados para siglas que já não se
usem, embora tenham importância histórica uma vez que foram
usadas em documentos no passado.
O objectivo deste projecto é criar um sistema automático de
reconhecimento de siglas em conteúdos arquivados. O produto deste
projecto será integrado no serviço público do Arquivo da Web
Portuguesa, para que os utilizadores tenham uma funcionalidade
adicional de pesquisa de siglas.
O sistema poderá ser implementado na linguagem JAVA sobre a
tecnologia Hadoop, uma implementação open source do paradigma
de programação MapReduce desenvolvido pelo Google. Esta
tecnologia permite distribuir e paralelizar processamentos por
clusters com milhares de processadores, sobre quantidades de dados
na ordem de grandeza dos Petabytes. Esta escalabilidade quase
ímpar e atingida com reduzido esforço para o programador, está

actualmente a ser aproveitada por o Yahoo em mais de 10.000
máquinas, para processar até 1 Petabyte de dados em diversos
estudos e tarefas, inclusive na indexação de toda a Web para o seu
motor de busca.
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