
Apêndice G

SAHARA - Serviço de Avaliação HAREM
Automático

Nuno Cardoso

Cristina Mota e Diana Santos, editoras, Desafios na avaliação conjunta do reconhecimento de entidades mencionadas: O
Segundo HAREM, 2008, Apêndice G, p. 347–354.

347



348 APÊNDICE G. SAHARA - SERVIÇO DE AVALIAÇÃO HAREM AUTOMÁTICO

Nota das editoras: Este apêndice foi preparado especialmente para o presente livro,
depois de ter surgido a ideia no Encontro do Segundo HAREM de implementar um
serviço de avaliação na rede. Este serviço, criado por Nuno Cardoso, ficou patente ao
público desde 4 de Outubro de 2008.

O SAHARA, disponível em www.linguateca.pt/HAREM ! Avaliador, é um serviço na rede
que permite a avaliação imediata de saídas de sistemas de REM de acordo com o ambiente
de avaliação usado no Segundo HAREM. O SAHARA facilita consideravelmente a avali-
ação de sistemas de REM, visto que elimina a necessidade de executar uma sucessão de
comandos específicos de cada programa de avaliação para obter um conjunto de valores de
desempenho. O SAHARA permite ainda a comparação imediata com os resultados oficiais
do Segundo HAREM, bem como o acesso aos resultados de cada programa de avaliação,
para depuração mais detalhada.

Uma avaliação no SAHARA decorre em três passos:

1. Validação da corrida enviada pelo utilizador, de acordo com o formato do Segundo
HAREM

2. Configuração da avaliação pretendida, ou seja, a definição dos cenários, modos de
avaliação, e colecções a serem utilizadas

3. Apresentação dos resultados, com um conjunto de tabelas e gráficos que resumem o
desempenho do sistema.

G.1 Primeiro passo: validação

O SAHARA começa por pedir o ficheiro criado pelo sistema de REM (no formato especí-
fico de XML do Segundo HAREM), que pode encontrar-se no computador do utilizador,
ou num dado URL (ver figura G.1). O avaliador aceita entradas comprimidas por ZIP
ou GZIP, desde que incluam o ficheiro XML com o mesmo nome do ficheiro enviado. O
formato desse ficheiro é então validado, invocando, entre outros testes, o validador do
HAREM que recorre a regras de RelaxNG (van der Vlist, 2003). Só se não forem encon-
trados erros se avança para o passo da configuração. Caso contrário, o avaliador volta ao
passo inicial, mostrando adicionalmente uma lista de erros devidamente localizados no
XML com a indicação do número da linha e da coluna, para facilitar a depuração.

G.2 Configuração da avaliação

O formulário de configuração está dividido em quatro secções: i) Selecção das pistas, ii)
Escolha dos cenários, iii) Selecção do modo de avaliação e iv) Escolha da colecção dourada,
que serão descritas em seguida.

G.2.1 Selecção das pistas
A pista clássica do HAREM, descrita no capítulo 1, é obrigatória e está incluída em todas
as opções da caixa de selecção (ver figura G.2). Contudo, o utilizador pode optar por
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Figura G.1: Página de entrada do SAHARA.

Figura G.2: Configuração da avaliação: selecção das pistas.

incluir também na avaliação as outras pistas: a pista do TEMPO e a pista do ReRelEM,
descritas nos capítulos 2 e 4, respectivamente. Para o conjunto de pistas escolhidas, só é
possível escolher uma única colecção dourada; para usar diferentes colecções douradas, é
preferível realizar uma avaliação de cada vez.

A cada pista está associada uma cor para que seja mais fácil fazer corresponder as
várias opções no formulário à pista respectiva.
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Figura G.3: Configuração da avaliação: Escolha dos cenários.

G.2.2 Escolha dos cenários
Os cenários de avaliação permitem escolher o leque de categorias a usar, tanto do lado
do participante (Cenário selectivo da participação), como no lado da avaliação (Cenário
selectivo de avaliação) – ver figura G.3. Do lado do participante, o formulário permite
escolher entre cenários pré-definidos (usados para a geração de resultados oficiais do Se-
gundo HAREM) e cenários personalizados. O utilizador pode especificar o leque de cate-
gorias, tipos e subtipos que quer ver avaliados. Do lado da avaliação, é possível escolher
entre usar o mesmo cenário especificado no lado do participante, ou então outro cenário
personalizado. A avaliação por cenários foi descrita nas secções 5.1.3 e 5.6.3.

Caso se opte por avaliar na pista do ReRelEM, aparece uma caixa para a escolha de
cenários específicos para o ReRelEM, descritos na secção 5.8.6. O funcionamento é seme-
lhante à escolha dos cenários para a pista clássica. O utilizador pode escolher cenários
para o ReRelEM já usados no Segundo HAREM, ou então criar o seu próprio cenário per-
sonalizado.

G.2.3 Selecção do modo de avaliação
Os modos de avaliação são parâmetros avançados de configuração da avaliação (ver figura
G.4). Para a pista clássica, o utilizador pode escolher a forma de tratamento das alternati-



G.3. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 351

Figura G.4: Configuração da avaliação: selecção do modo de avaliação.

vas <ALT>, apresentada nas secções 5.1.4 e 5.6.7, entre a forma restrita e a forma relaxada, e
também especificar os pesos na fórmula da medida de classificação.

Para a pista do TEMPO, o utilizador pode optar por usar o leque completo de categori-
zação TEMPO (Estendido completo), escolhido por omissão, ou então optar pelo modo sem
normalização ou pelo modo só com normalização. A avaliação da pista do TEMPO foi
descrita nas secções 5.2 e 5.7.

Para a pista do ReRelEM, cuja avaliação foi apresentada nas secções 5.3 e 5.8, o uti-
lizador pode escolher uma avaliação onde as relações são expandidas automaticamente
(escolha por omissão), ou então realizar uma avaliação sem expansão de relações, do lado
da corrida do participante.

G.2.4 Escolha da colecção dourada
A última secção do formulário de configuração diz respeito à escolha da colecção dourada
para a avaliação. As escolhas da colecção estão restritas (por enquanto) às colecções doura-
das usadas no Segundo HAREM e, consoante as pistas de avaliação escolhidas, ao pedaço
da colecção dourada que possui anotações para as pistas seleccionadas.

A colecção dourada do Segundo HAREM possui 129 documentos, onde um subcon-
junto de 30 documentos foi anotado com todos os atributos da categoria TEMPO e, dentro
desse subconjunto, 12 documentos foram anotados com relações para a pista do ReRelEM.
Como tal, um utilizador que pretenda avaliar nas pistas clássica + TEMPO, pode escolher
entre o subconjunto TEMPO ou o subconjunto ReRelEM, mas não pode escolher a colecção
dourada completa.

G.3 Apresentação dos resultados

De acordo com as pistas seleccionadas e a configuração escolhida, o SAHARA desenha um
plano de execução para a avaliação pretendida, e executa os diferentes programas em
sequência, que pode ser visualizada (através de uma série de caixas) enquanto o utili-
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Figura G.5: Configuração da avaliação: escolha da colecção dourada.

Figura G.6: Execução da avaliação.

zador espera pelos resultados, como ilustrado na figura G.6. Os parâmetros escolhidos
na configuração são novamente apresentados, para que se possa rever o tipo de avaliação
associada aos resultados a gerar.
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Uma vez terminada a geração de resultados, o SAHARA verifica se há resultados oficiais
que sejam comparáveis à avaliação realizada, isto é, se existem sistemas participantes no
Segundo HAREM que tenham sido avaliados conforme o mesmo cenário de avaliação, o
mesmo modo de avaliação e a mesma colecção dourada. (De qualquer maneira, note-se
que os resultados oficiais foram gerados com os pesos por omissão, e que a alteração dos
pesos desvirtua a comparação.) Se existirem resultados oficiais, o gráfico-resumo dos re-
sultados para cada pista apresenta também os resultados para os três melhores sistemas
(considerando apenas a melhor saída de cada sistema), como apresentado na figura G.7.

Figura G.7: Apresentação de resultados: tabela de resultados e gráfico comparativo.

Para uma análise mais detalhada dos resultados da avaliação, o utilizador pode esco-
lher o separador ’Ficheiros / Files’ para ter acesso à saída de cada programa de avaliação
invocado pelo SAHARA (ver figura G.8). Adicionalmente, é possível clicar em ’Depuração
dos programas de avaliação’ para voltar a ver a sequência de execução dos programas. Ao
clicar em cada caixa do diagrama, o SAHARA mostra a linha de comandos executada, o que
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é útil para quem pretenda ir buscar os programas de avaliação e executá-los numa linha
de comandos.

Figura G.8: Lista de ficheiros de saída dos programas de avaliação.


