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CONSTRUÇÃO DE MAPAS CONCEITUAIS PARA DOMÍNIOS ESPECÍFICOS DE
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Graziella Martins Caputo
Março/2011
Orientador: Nelson Francisco Favilla Ebecken
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A quantidade de informação gerada diariamente e publicada em lugares como a
internet dificulta a absorção do conhecimento, uma vez que a velocidade que as
informações são geradas é maior que a capacidade humana de absorvê-la.
Em se tratando de áreas de negócios, constantemente são feitas inovações em um
determinado assunto, como por exemplo, produtos e serviços, visando diferenciar as
ofertas. Isso se torna crítico para um consumidor que deseja compreender melhor dos
conceitos daquele assunto, para, por exemplo, adquirir o produto, mas que não é um
especialista na área, conhecendo muito pouco, ou muitas vezes sendo leigo no assunto.
Dessa forma, o objetivo da presente tese é criar uma metodologia de organização
de informação não estruturada utilizando mapas conceituais, que possam representar o
conteúdo que quer ser aprendido.
Os

mapas

conceituais

têm

sido

altamente

eficazes

na

absorção

e

compartilhamento de conhecimento, ou seja, uma ferramenta bastante útil para aqueles
que pretendem conhecer sobre um assunto.
Para isso serão utilizadas técnicas de Processamento de Linguagem Natural para
a criação dos mapas conceituais de forma semi-supervisionada, de maneira que possa
ser generalizada para diversos domínios, sem que tenha total dependência de um
especialista.
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Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the
requirements for the degree of Doctor of Science (D.Sc.)

CONCEPTUAL MAP CONSTRUCTION TO SPECIFIC DOMAINS OF DATA
OBTAINED FROM THE WEB

Graziella Martins Caputo
March/2011
Advisor: Nelson Francisco Favilla Ebecken
Department: Civil Engineering

The amount of information daily generated in public web sites makes more
difficult the knowledge maintenance, once the velocity that the information are
generated are higher than the human capacity to understand it.
In business areas, companies launch new innovations constantly in a specific
subject, for example, products and services, aiming to differentiate their business offer.
This becomes critical for a person that wants to understand better the concepts about
that subject, for example, to buy a product, but he/she is not a specialist in the area,
knowing just the basics, and sometimes never heard about that before.
In this way, the present thesis objective is to create a mechanism of concept
interpretation using conceptual maps that can represent the content to be learned.
The conceptual maps have been highly effective in knowledge sharing and
acquiring. It means a very useful tool to people that wants to learn about a subject.
For this, it is used Natural Language Processing techniques to the extraction of
the concepts and their relationships in a semi-automatic way. In this sense, the
technique can be generalized to many domains with less dependency of specialists.
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Introdução

O excesso de informação (do inglês Information overload) ocorre devido à
grande quantidade de dados que tem sido gerado por milhares de recursos, como
empresas e pessoas em um curto espaço de tempo. Tais dados podem ser desde
relatórios técnicos especializados de grandes empresas até diários pessoais de usuários
da internet. Este problema é relativamente novo, pois anteriormente à década de 80, as
informações não eram digitalizadas com tamanha facilidade e nem eram
disponibilizadas da mesma maneira que é nos dias atuais.
Tal excesso pode atrasar a interpretação das informações relevantes, tornando
difícil a separação da informação efetivamente útil e de alta prioridade daquela que não
é necessária para aquele que a busca.
Apesar de diversos estudos dedicarem especial atenção às técnicas que
facilitem a interpretação, busca e filtro de informações, ainda não é possível mapear
com precisão a quantidade de dados necessários para determinados assuntos
específicos.
Muitas pesquisas estudam técnicas linguísticas que visam o filtro de
informações relevantes e criação de modelos de visualização que agilizam e melhoram
a qualidade da interpretação de grande quantidade de informação.
Essas técnicas focam em buscar dados específicos que possam facilitar a
tomada decisão de usuários comuns (que fazem buscas na internet), que vai desde a
mineração de opinião (que busca a opinião das pessoas com relação a um determinado
assunto), análise de redes sociais (que busca o relacionamento entre as pessoas que
interagem na web), busca na web (que busca sites relevantes para o usuário),
identificação de spams, entre outros como citados em (LIU, 2007).
Apesar disso, encontrar uma informação na internet é uma tarefa bastante
árdua para quem pretende conhecer os conceitos relacionados a um assunto. Ainda é
1

difícil, por exemplo, para um consumidor final tomar uma decisão de qual produto
comprar ou qual serviço contratar. Uma pessoa, por exemplo, que deseja comprar uma
impressora, deverá primeiramente conhecer o que as centenas de tipos de impressoras
que existe no mercado oferecem de diferente umas das outras, para então decidir quais
as especificações que necessita e finalmente decidir qual adquirir. Levando em
consideração que o consumidor não adquire impressoras com bastante frequência, não
deveria ser necessário que o mesmo se torne um especialista para decidir a melhor
impressora para comprar.
Dessa forma, existe a necessidade de criar uma metodologia cujo resultado
visa facilitar o entendimento de conceitos que pertencem a algum determinado assunto.
A representação de forma gráfica, mostrando a ligação entre os conceitos auxilia o
entendimento da hierarquia dos assuntos.
Este trabalho visa tornar mais simples as informações disponíveis na web. Tais
informações são repletas de conceitos complexos, que muitas vezes podem exigir do
leitor uma especialização no assunto, o que pode demorar horas e talvez até dias,
dependendo da complexidade.
A principal motivação do presente trabalho é criar uma metodologia nova de
organização de informações não-estruturadas, através de conceitos e relacionamentos e
criação de mapas de maneira semi-supervisionada. A escolha dos mapas conceituais se
deve à facilidade de visualização e geração de um mecanismo rápido de absorção do
conhecimento que os mesmos oferecem.

1.1 Os Mapas Conceituais
Os mapas conceituais têm sido utilizados para diversos propósitos desde a sua
criação na década de 70 pelo pesquisador norte-americano Joseph Novak. Pode-se
dizer que são representações gráficas que visam apresentar o conhecimento de forma
organizada. Os mapas conceituais são utilizados para representarem o conhecimento de
um determinado assunto e o relacionamento entre os conceitos que abrange. Segundo
(CONCEPT MAPPING FUELS, 2010) os mapas conceituais são uma maneira de
desenvolver um pensamento lógico e habilidades de estudo, revelando conexões e
auxiliando estudantes visualizarem como ideias individuais formam um todo.
2

Podemos citar, por exemplo, o uso de mapas para representarem o
conhecimento em áreas biológicas, como por exemplo, o processo de patogênese, o
ciclo da água na natureza, família pássaros, o processo de fotossíntese, o
funcionamento do esqueleto, ou diversos outros assuntos, como mostrado em (NOVAK
& CAÑAS, 2006).
Geralmente tais mapas são construídos manualmente por especialistas na área
em questão. Tal fato faz com que cada especialista crie um mapa diferente para
representar o mesmo conhecimento, de acordo com a forma que o percebe. Porém, com
a evolução da tecnologia e o aumento substancial de informação, há a necessidade da
criação de mecanismos para a construção automática ou semi-automática de tais
mapas.

1.2 Objetivo
O objetivo do presente trabalho é desenvolver uma metodologia de extração
de informação específica capaz de identificar relacionamentos e com isso, facilitar a
criação de mapas conceituais.
Para isso, uma série de passos é executada para transformar documentos
disponíveis na web em conceitos que auxiliem na compreensão de assuntos.
Serão usadas técnicas de extração e associação de conceitos, levando em
consideração as peculiaridades de cada domínio e a forma de escrita (se coloquial,
formal ou comercial). Os conceitos serão extraídos com técnicas de detecção de
assuntos de maior relevância e centrais para um determinado conjunto de documentos.
As associações serão extraídas de frequência de co-ocorrência e matriz de distância. A
partir dos relacionamentos, serão criados mapas conceituais de maneira semiautomática. Como uma última abordagem, será feita a comparação de mapas com o
objetivo de mostrar as diferenças ocorridas entre documentos de assuntos que são
aparentemente semelhantes.

3

1.3 Justificativa
A escolha do uso de mapas conceituais para a tarefa de visualização de
informações se deve a facilidade de demonstrar conhecimento de uma área específica.
Ela possibilita a rápida associação entre os termos importantes mostrando uma
hierarquia que deve ser obedecida, pois faz parte do aprendizado a compreensão de
cada termo individualmente.
Os mapas conceituais são comumente utilizados para:
• Gerar ideias (em inglês: brainstorming);
• Para desenhar estruturas textuais complexas ou grandes web sites;
• Para comunicar ideias complexas;
• Para auxiliar no aprendizado explicitando a integração de conhecimento
novo e antigo;
• Para acessar o conhecimento ou diagnosticar uma falha no conhecimento.
As vantagens de utilizar os mapas conceituais são várias, principalmente do
ponto de vista visual. Podemos citar:
• Símbolos visuais são fáceis e simples de serem reconhecidos;
• Uso mínimo de texto faz com que a busca de palavras, frases ou ideias em
geral seja mais simples;
• A representação visual permite o desenvolvimento de um conhecimento
que as palavras apenas não podem fornecer.
Com a utilização dos mapas conceituais para o entendimento de assuntos
disponíveis na internet, os usuários da mesma podem absorver o conhecimento mais
rapidamente, evitando que o mesmo tenha que se tornar um especialista para tomar
uma determinada decisão, como por exemplo, comprar um produto ou contratar um
serviço. Dessa forma, o tempo do consumidor final é poupado permitindo o
entendimento mais ágil dos conceitos.
Da parte técnica, esse trabalho desenvolve uma metodologia nova para a
interpretação linguística e criação de imagens de rápida interpretação. A técnica de
4

extração de conceitos e análise do relacionamento entre eles é realizada com base em
diversos fundamentos matemáticos e linguísticos, combinando ambos para um melhor
aproveitamento da informação.

1.4 Descrição do Trabalho
A presente tese é organizada da seguinte forma: O capítulo 1 apresenta a
introdução e descrição do problema e o objetivo da tese.
O capítulo 2 mostra o atual estado da arte para as técnicas de extração de
informação, destacando ainda como é realizada em dados de domínios específicos com
todas as suas características e desafios. Este capítulo faz uma revisão bibliográfica da
atuação da técnica de EI em dados de negócios na web, uma área ainda pouco
explorada nesse sentido.
O capítulo 3 descreve os mapas conceituais e faz uma revisão bibliográfica
sobre as técnicas de criação automática e semiautomática dos mapas utilizando
algoritmos de mineração de dados. Descreve ainda a sua utilidade para a composição
da presente tese.
O capítulo 4 demonstra a metodologia proposta na presente tese, descrita em
cinco passos: aquisição e preparo dos dados, extração dos termos, extração dos
conceitos, extração dos relacionamentos entre os conceitos e construção de mapas
conceituais.
O capítulo 5 aplica a metodologia em três diferentes estudos de caso para
dados específicos obtidos da web e analisa os resultados encontrados.
E finalmente, o capítulo 6 apresenta as conclusões da tese e sugestões para
trabalhos futuros.
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2

Extração de Informação

A extração de informação é o processo de extrair de documentos textuais (não
estruturados) apenas os dados relevantes ao usuário de forma estruturada baseado em
aprendizagem de máquina.
A extração de informação ou EI consegue destacar, por exemplo, o papel de
uma pessoa dentro de uma organização ou a função de uma proteína dentro de um
determinado composto.
Algumas das principais tarefas de EI incluem a extração de terminologias,
extração de relacionamentos e reconhecimento de entidade nomeada.
A extração de terminologias busca termos relevantes dentro do corpus,
incluindo multi-termos, que são termos compostos de várias palavras.
A extração do relacionamento identifica o relacionamento entre as entidades,
como por exemplo, PESSOA trabalha para ORGANIZAÇÃO.
O reconhecimento de entidade nomeada (ou NER do inglês Named Entity
Recognition) é o método que identifica as entidades dentro do texto, que podem ser
pessoa, organização, local, entre outros.
A Extração de Informação (EI) se difere da Recuperação de Informação (RI)
por diversos aspectos: enquanto a RI recupera um conjunto de documentos, a EI extrai
fatos sobre eventos, entidades ou relacionamentos dos documentos (que pode estar em
diferentes idiomas). Esses fatos podem ser usados para analisar dados em tendências,
fabricar um sumário de linguagem natural, ou simplesmente preencher formulários. Por
outro lado, a RI é aplicada em consultas em conjuntos de documentos e se baseia em
comparação de palavras-chaves.
Dessa forma, pode-se dizer que a RI analisa documentos enquanto a EI analisa
fatos. Sistemas comuns de RI são ferramentas de pesquisa como o Google, Yahoo
6

Search, Live Search, dentre outros, embora muitas de tais ferramentas também utilizem
EI para auxiliar na compreensão da busca. Em outras palavras, RI recupera
documentos relevantes de coleções, enquanto EI recupera informações relevantes de
documentos.
Segundo (MOENS 2006), extração da informação é semanticamente definida
pelo conjunto de texto utilizado e necessita de um conjunto de regras de extração que
são adaptadas para um domínio específico e geralmente requer o conhecimento de um
especialista. Por esse motivo, pesquisadores de EI focam em descoberta automática de
extração de padrões, conforme citado em (MUSLEA, 1999). As técnicas usam
abordagens de aprendizagem de máquina (IRESON et al., 2005), de forma que tais
sistemas podem ser divididos em três categorias:
• Aprendizagem de regras: Tal abordagem baseia-se em um processo de
aprendizagem indutiva simbólica, onde a extração de padrões representa
exemplos de treinamento de acordo com relações entre elementos textuais.
Neste caso, é possível distinguir dois diferentes tipos de sistemas de EI:
sistemas de aprendizagem proposicional (RILOFF, 1996) e aqueles
baseados em aprendizagem relacional (FREITAG, 1998, SONDERLAND,
1999). Essa abordagem pode ser utilizada em documentos estruturados,
semiestruturados e textos livres de estrutura;
• Separadores lineares: nesta abordagem os classificadores são criados como
matrizes esparsas de funções lineares (como por exemplo, separadores
lineares de exemplos positivos e negativos). É comum usá-los para extrair
informação de documentos semiestruturados e tem sido aplicado, por
exemplo, em problemas como identificação de associação e citação
(BOUCKAERT, 2002), extração de dados de anúncios de empregos
(ZAVREL et al., 2003) e detecção de mudança de endereço de e-mail
(KUSHMERICK et al., 2001);
• Aprendizagem estatística: essa abordagem foca no aprendizado de cadeias
de markov (Hidden Markov Models ou HMMs) e é bastante útil para a
extração de fragmentos em textos. Por exemplo, em (SEYMORE et al.,
1999) é apresentado um método para aprendizagem de modelo estruturado
de dados com o objetivo de extrair um conjunto de atributos de textos
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semiestruturados.
O processo de EI, segundo definida por (GRISHMAN, 1997), possui duas
maiores partes. Na primeira, o sistema extrai fatos individuais de um texto. A segunda
parte integra os fatos produzindo fatos maiores ou novos fatos através de inferência.
Já (COWIE & LEHNERT, 1996) definiu EI como uma solução que inicia com
uma coleção de textos, transforma-os em informação mais legível e analisável. Isola os
fragmentos relevantes do texto, extrai a informação dos fragmentos, e então,
finalmente, os colocam novamente juntos em um framework coerente.
Todo esse processo, porém é bastante complexo. Por isso, em (SIMÕES,
FERNANDES, GALHARDAS, 2009) as tarefas de EI são decompostas para tornar
possível a escolha de técnicas e algoritmos que melhor atendam o objetivo de
determinada aplicação. São consideradas as seguintes tarefas de EI:
• Segmentação: divide o texto em elementos atômicos, ou tokens.
Geralmente utiliza regras que mostram como lidar com cada caso, onde se
utiliza de gramática e analisadores léxicos
• Classificação: A classificação determina o tipo de cada token obtido na
tarefa de segmentação. A técnica baseada em regras geralmente utiliza
recursos lingüísticos gramaticais. Uma das abordagens mais populares é o
aprendizado de máquina supervisionado, que utiliza um corpus
classificado. Como exemplo de técnicas, podemos citar cadeia de markov,
(MCCALLUM, FREITAG, PEREIRA, 2000), máquinas de vetor suporte
(ISOZAKI, KAZAWA, 2002) e árvore de decisão (SEKINE, GRISHMAN,
SHINNOU, 1998).
• Associação: nesta fase, é buscado o relacionamento entre as entidades
encontradas na fase de classificação. A maioria das tarefas de associação é
baseada em regras ou padrões. Geralmente são baseadas em análise
sintática e outros relacionamentos gramaticais. Como exemplo, um verbo
pode representar relacionamento entre duas entidades. Também pode ser
usado aprendizado de máquina, como gramática livre de contexto
probabilístico (MILLER et al., 1998). Essas gramáticas diferem de
gramáticas regulares pelo fato de possuírem um valor probabilístico
associado para cada regra. Quando a análise sintática é empregada, é
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possível criar árvores sintáticas. A probabilidade de cada árvore é
computada e a mais provável é escolhida;
• Normalização e Resolução de correferência: é a tarefa que é especifica para
o domínio dos dados, uma vez que utilizam heurísticas e regras específicas.
Algumas informações não possuem o formato padrão, então é necessário o
uso de regras específicas que reproduz o padrão necessário. A correferência
é quando é necessária a desambiguação. Pode ser necessária quando a)
diferentes nomes descrevem a mesma entidade, como por exemplo, “Bill
Gates” e “Willian Gates”, b) expressões classificatórias, como por
exemplo, “Bill Gates” ou “o homem mais rico do mundo”, c) pronomes
onde na sentença: “Bill Gates é o homem mais rico do mundo. Ele foi
fundador da Microsoft”, o pronome “Ele” diz respeito a “Bill Gates”. Tal
tarefa leva em conta informações semânticas de entidades. Uma abordagem
de algoritmos de agrupamento de entidades similares é descrita em
(CARDIE, WAGSTAFF, 1999).
A EI proposta nessa tese considera que o domínio a ser tratado apresenta as
suas peculiaridades, como termos de formatos específicos não contidos nos dicionários
da língua portuguesa, formatos de exibição das informações, como tabela, texto
corrente, ou até mesmo fórmulas, com construções linguísticas diferenciadas para a
melhor exposição da informação.
Localizar dados de domínios específicos é uma tarefa difícil, pois requer a
identificação de termos que podem ser variantes do termo pesquisado, como
sinônimos, acrônimos, abreviações, entre outros. Alguns termos podem apresentar
caracteres especiais, letras ou números que podem alterar ou não o significado do
termo.
São diversos os problemas a serem abordados nesse tipo de tarefa. Como por
exemplo, em um estudo de dados biológicos, a identificação de uma proteína pode
aparece de diversas maneiras, como por exemplo, “beta-carotena”, “b-carotena”, “ȕcarotena”, dentre outros.
Este é um problema bastante abordado em tarefas de extração de informação
que utilizam a web, como por exemplo, as frases: “Luiz Inácio Lula da Silva”, “Lula”,
“o ex presidente do Brasil”, dentre outros que também podem representar a mesma
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entidade. Estes casos são tratados como sinônimos no processo de extração de
informação.
Porém, identificar que o termo Lula está associado ao termo presidente ou a
frutos do mar requer o uso de ferramentas mais sofisticadas para realizar a
desambiguação dos termos. Esse método é conhecido em inglês como Word Sense
Disanbiguation (WSD) ou desambiguação do sentido da palavra.
Existem sistemas, por exemplo, que tentam identificar automaticamente
características específicas em um currículo para chamar alguém para uma entrevista de
emprego ou para procurar ofertas de emprego na Web como em (FREITAG e
MCCALLUM, 2000). Há também os domínios de combate ao terrorismo
(SUNDHEIM, 1992; SODERLAND et al., 1995, RILOFF, 1996, CHIEU et al., 2003) e
aqueles que levam em consideração as peculiaridades de cada idioma.
Para realizar tal desambiguação são utilizadas diversas metodologias que
podem ser puras, como por exemplo, ontologias, WordNet, aplicação de regras, dentre
outros, ou híbridos, combinando mais de uma dessas técnicas. Além disso, é possível
que ocorram erros de digitação ou entradas incompletas, entre outros.
Em estudos como (SVÁTEK et al., 2003) e (KROTZSCH e ROSNER, 2002)
são estudadas as tarefas de extração de informação para domínios específicos
comerciais, como identificação de perfil de empresas, produtos e outros itens de
interesse. Nestes casos, as técnicas têm por objetivo identificar padrões que visam
melhorar as vendas de produtos e serviços ou a exposição de empresas na mídia.
A seguir são descritos os principais problemas apresentados na extração de
informações úteis para o negócio e as soluções para cada um deles.

2.1 Extração de Informações em Dados Específicos
São várias as técnicas de extração de informação que podem ser aplicadas no
contexto de identificação de informação específica para a área de negócios. A EI em
dados específicos de negócios difere de outras técnicas de por diversos motivos:
• A informação deve ser analisada respeitando o domínio e estimando quão
importante aquela informação é;
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• As informações devem estar em lugares específicos e não apenas
espalhadas por toda a Web. Por isso existe a Região Mínima de Dados (LIU
et al., 2003), que deve ser a região com o menor número de tags HTML
onde a maioria dos bits de informação está localizada;
• EI em dados específicos de negócios está relacionado com a extração
automática das relações entre o domínio e um conjunto de informações
consistindo em um par atributo-valor.
É bastante comum a extração de informação ser utilizada para o
preenchimento de templates, ou seja, formulários que precisem de campos específicos,
como por exemplo, o nome da empresa, endereço, telefone, e-mail, CEO, pessoa de
contato, escritório financeiro, dentre outros.
Além disso, a informação contextual pode ser usada para extrair os dados
necessários, como por exemplo:
• “A principal característica desse produto é ...”
• “O serviço fornecido por essa página é o ...”
Alguns desses casos se apresentam em pares atributo-valor, como por
exemplo, presidente-empresa, porém, a maioria dos casos apresenta uma relação de um
para muitos, ou seja, um atributo pode assumir vários valores diferentes, como no caso
do telefone, onde uma mesma pessoa pode ter vários telefones de contato.
Em geral, segundo (SUNG & CHANG, 2004), as informações de negócios
nas páginas web são representadas com as seguintes características:
• Informação de negócios não possui uma forma estrutural e não existe uma
ordem entre os atributos;
• Lojas de comércio eletrônico nem sempre fornecem todas as informações
do negócio;
• Algumas informações são fornecidas com diversos valores, como por
exemplo, número de telefone, como ‘02-555-1234, 1235. ’;
• Lojas de comércio eletrônico fornecem as informações espalhada em várias
páginas.
Em (AGGARWALL et al., 2009) é usado análise léxica do texto e linguagem
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computacional para interpretar a estrutura com o objetivo de identificar as associações
que os consumidores realizam com uma determinada marca (por exemplo, “Volvo
produz carros seguros”). Os autores utilizam duas premissas: os consumidores anexam
significado as palavras e o significado está presente em um adjetivo escrito pelo autor
do texto. A probabilidade de uma palavra é calculada pelo número de documentos em
uma base que contém a palavra, dividido pelo total de documentos relevantes para o
problema. Dessa forma, a probabilidade de uma palavra (marca) ocorrer com
determinado adjetivo (qualitativo) é calculado levando em consideração a quantidade
de vezes que ambas ocorrem em um mesmo documento divido pela quantidade de
documentos relevantes. Onde documentos relevantes são considerados todos aqueles
que possuem o nome da marca e dos seus concorrentes.
Por outro lado, em YOON & PARK (2005), é usado uma abordagem
morfológica para identificar oportunidades tecnológicas. Para isso é criado um
dicionário tecnológico com análise de fatores de palavras chave, que são extraídas de
documentos de patentes a partir de mineração de textos. Com esse dicionário, são
verificadas as configurações já implementadas e então aquelas palavras ainda não
desenvolvidas são sugeridas como oportunidade de negócios.
Em (SHEN et al., 2004) é desenvolvido um sistema de recuperação de
informação baseado em conceitos de domínio específico. Para realizar a extração de
palavras chave e sentenças são utilizadas heurísticas como frequência dessas palavraschave e de sentenças e combinação de part-of-speech. A seleção das características foi
feita visando utilizar apenas as palavras representativas para o conceito. A função do
sistema desenvolvido em (SHEN et al., 2004) é resolver ambiguidades semânticas
como, por exemplo, sinônimo. Neste caso, foi utilizado o classificador Naive Bayes
para classificar os documentos nos nós conceituais.
O objetivo da identificação de termos é o reconhecimento de significado
implícito no documento. Alguns obstáculos para a correta identificação dos termos
incluem:
• Grande quantidade de variações léxicas o que impede que alguns termos
sejam reconhecidos em textos livres;
• Sinônimos – quando um conceito é representado por vários termos;
• Homonímia – quando um termo possui vários significados;
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• Acrônimos – uma palavra formada pelas letras ou sílabas iniciais de
palavras sucessivas;
• Abreviação – quando uma palavra, expressão ou frase é representada de
forma reduzida e onde é comum utilizar ponto final para indicar que trata
de uma forma incompleta.
Dependendo do domínio, é possível encontrar listas específicas sobre o
assunto criadas previamente com termos que podem ajudar no processo de
aprendizagem.
Em (SPASIC et al., 2003), é usado algoritmo genético para refinar preferência
de seleção de verbos para associar a classe com verbos do domínio. A classe do termo é
escolhida baseada na co-ocorrência com verbos do domínio, assim como a medida de
similaridade de termos conhecidos com relacionamentos entre termos e classes já
estabelecidos. O estudo mostra que em uma avaliação realizada com 28 diferentes
classes (uma sub-árvore de uma rede semântica), a abordagem atingiu uma média de
precisão de classificação de 64,2% e um recall de 49,9%. Essa abordagem foi aplicada
para manipulação de ontologias, onde o interesse é expandir as ontologias
automaticamente com novos termos descobertos.
Além da identificação de cada termo ocorrido no texto, ainda há o desafio de
selecionar os termos mais representativos ou mais importantes que estão sendo
discutidos em um dado documento. Esse desafio trata do problema de indexação de
documentos para a melhora da qualidade da informação, o que é crucial para o
desempenho em bases de dados e outras tarefas relacionadas ao tempo consumido. Para
isso, métodos que medem a representatividade da identificação ou reconhecimento dos
termos são preferidos (HISAMITSU, 2003).
Enquanto a maioria dos métodos, que são baseados em regras, lida com o
conteúdo interno dos termos, alguns métodos usam conhecimento “negativo” (isto é, o
que está fora dos termos) com o objetivo de reconhecer os limites do termo.
Abordagens baseadas em regras geralmente tentam reconhecer termos
restabelecendo padrões de formas usados para criar os termos em questão. A
abordagem principal desenvolve regras que descrevem a estrutura do termo (muitas
vezes feita manualmente) para certas classes, usando pistas ortográficas, léxicas ou
atributos morfossintáticos mais complexos.
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Ainda em muitos casos, dicionários de termos (por exemplo, inicio
terminológicos, afixos e acrônimos específicos) são usados para assistir o
reconhecimento de termos. No entanto, abordagens de engenharia do conhecimento são
conhecidas por serem extremamente lentos para o desenvolvimento e, uma vez que as
regras são muito especificas, o seu ajuste para outras entidades são difíceis
(ANANIADOU, 1994). Nesta abordagem, o sistema usa uma gramática unificadora
morfológica e uma léxica com instâncias de afixos específicos, raízes e formas gregas e
latinas.
Os modelos baseados em conceitos levam em conta o papel dos conceitos do
domínio contido em um documento. Dessa forma, são considerados atributos como
coesão e escopo para construir um modelo computacional da legibilidade de um
documento em nível de palavra para materiais de domínios específicos. Neste caso, o
julgamento de usuários e o resultado computado pelas diferentes formas são analisados
de maneira correlacionada.
A seguir serão descritos as principais tarefas da extração de conceitos de
documentos específicos através de técnicas de extração de informação.

2.2 Indexação
O método de indexação para o tratamento dos termos deve manter a
integridade do texto original, de modo que o mesmo possa ser reintegrado, caso
necessário, ou mantendo o mínimo da informação necessária para a obtenção do
conhecimento.
Dessa forma, o mecanismo de indexação deve manter não só a quantidade de
palavras dentro do documento, como também a distância entre os termos, estejam eles
stemizados (na forma raiz) ou não ou incluídos as stopwords (palavras que não
possuem relevância para o contexto).
Geralmente, o conjunto de documentos é representado por matrizes  ൈ 
dimensionais, onde  é o número de termos indexados em cada um dos  documentos.
Este método é chamado de modelo de espaço vetorial ou VSM (Vetorial Space Model).
Neste caso, a similaridade é computada através de operações entre vetores, ou seja, o
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produto de pesos globais com pesos locais. Peso local é baseado na frequência que um
termo acontece dentro de um documento, enquanto peso global representa que quanto
mais um termo aparece em mais documentos, menor relevância este termo possui.
Existe ainda o método LDA (Latent Dirichlet Allocation) que é um modelo
probabilístico generativo. Os documentos são representados através de tópicos latentes,
onde cada tópico é caracterizado por uma distribuição de palavras (PERONA, 2005;
XING, 2007; BHATTACHARYA, 2006).
O método de indexação por LSI (Latent Semantic Index) é uma técnica
matemática-estatística automática para extração e inferência de relações contextuais
(LANDAUER, 2007). A princípio, tal método não utiliza interação humana, ou
qualquer tipo de base de conhecimento, como por exemplo, gramática, parse sintático
ou morfológico, dicionários, ou outros. LSI é comumente utilizado para problemas de
extração e recuperação de informação e até mesmo WSD (word sence disambiguation)
(DEERWESTER et al. 1990). Dada a matriz dimensional  ൈ , o método particular
SVD (single-value decomposition) é utilizado para decompor a matriz retangular no
produto de outras três diferentes matrizes: T, matriz com a entrada de linhas originais
como vetores de valores de fatores ortogonais derivados; D, matriz dimensional de
documentos; e S, uma matriz diagonal contendo valores escalares, os quais, quando as
três matrizes são multiplicadas, a matriz original é reconstruída. O número de
dimensões é , o ranking dos termos por matriz de documentos.

2.3 Análise Linguística
Na abordagem lingüística para a extração de informações especificas, é
possível generalizar regras para interpretar um texto de forma léxica, sintática,
morfológica e semanticamente.
A análise léxica verifica cada entrada, ou token, verificando a sua a sua
coerência no alfabeto. Quando um token é analisado, é definido, através da análise
léxica se possui ou não algum caracter não presente no alfabeto.
A sintaxe é a parte que estuda a função que as palavras desempenham dentro
da oração. Referem-se às classes sujeito, adjunto adverbial, objeto direto e indireto,
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complemento nominal, aposto, vocativo, predicado, entre outros.
A morfologia é a parte da gramática que estuda as palavras de acordo com a
classe gramatical a que ela pertence. Referem-se às seguintes estruturas: substantivo,
artigo, pronome, verbo, adjetivo, conjunção, interjeição, preposição, advérbio e
numeral.
A análise semântica busca interpretar o significado de cada palavra dentro de
um documento. Em outras palavras, ela busca analisar a coerência do interrelacionamento dos termos.
Existem diversos trabalhos que dedicam ao uso de análise linguísticas de
documentos na web por uma variedade de razões. Uma delas é como citada em
AGGARWAL et al. (2009) que visa obter a posição de uma determinada marca com
relação a seus concorrentes. Através do método, o algoritmo busca os termos
associados à marca que tenham coerência com o contexto através de recursos
lingüísticos. Essa técnica é usada, por exemplo, em análise de opiniões.
A ideia básica por trás da análise linguistica é dividir as composições da
sentença em diversas dimensões e verificar o relacionamento entre essas composições.
Em alguns casos, os tokens podem ser a melhor opção de análise, enquanto em outros
casos, um conjunto de palavras irá representar uma ideia.
Uma vez realizada tal análise, as associações entre os termos se tornam uma
importante ferramenta para a extração da informação.

2.3.1 Part of Speech
O processo de rotular um termo de acordo com a sua função gramatical ou
classe dentro de uma sentença de acordo com o idioma do texto é chamado de Part of
Speech ou simplesmente POS.
As categorias gramaticais de POS para o idioma português são: adjetivo,
advérbio, artigo, conjunção, interjeição, nome, numeral, preposição, pronome, verbo e
letra.
No caso de análise da classe, muitas palavras são ambíguas, ou seja, um termo
pode pertencer a mais de uma classe dependendo do contexto, como por exemplo, na
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sentença “o barato sai caro”, a palavra “barato” é um nome, enquanto na sentença “O
alimento é barato”, a palavra “barato” é um adjetivo.
Dada uma determinada sentença, o analisador identifica os itens lexicais que a
compõem e obtém, para cada um deles, as diferentes descrições correspondentes às
entradas no léxico (isto é, categorias em que estes itens podem estar atuando e demais
informações). A implementação de tais analisadores pode ser feita através de sistemas
de índices, através de percurso em árvore, através de autômatos finitos, ou através de
outras técnicas. O etiquetador gramatical (ou pos tagger) é um sistema responsável por
identificar, em uma sentença, para cada um dos itens lexicais, a categoria a que este
item pertence.
A Figura 1 apresenta uma representação gráfica de uma sentença em um grafo
de estados.

Figura 1 – Representação gráfica de uma sentença

Vários estudos dedicam especial atenção para a identificação de POS para a
língua portuguesa brasileira, como por exemplo, em (KEPLER, FINGER, 2006) que
aplica cadeia de markov (HMM), construindo uma tabela de probabilidade de certa
sequência. Por exemplo, uma vez encontrado o artigo “o”, existe uma chance de 40%
do próximo termo se um nome, 40% de chance de ser um adjetivo, e 20% de chance de
ser um número.
O trabalho de (MARQUES & LOPES, 1996) utiliza redes neurais para a
classificação de termos de acordo com o seu POS para a língua portuguesa. O trabalho
descrito em (GONÇALVEZ et al., 2006) constrói um classificador com máquina de
vetor suporte (SVM) e tem o objetivo de reduzir o número de atributos na classificação
do texto. O desempenho do aprendizado foi analisado por precisão, recall e Medida F
para cada categoria (SALTON e MCGILL, 1983).
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O parser PALAVRAS (BICK, 2000) é um analisador sintático, desenvolvido
no contexto do projeto VISL (Visual Interactive Syntax Learning) (VISL, 2011) no
instituto de Linguagem e Comunicação da University of Southern Denmark. Possui
uma quantidade pequena de erro, sendo menos de 1% para classes de palavras e 3-4%
para a sintaxe (BICK, 2003).
POLARIS (LOPES et al., 1994) é uma base de dados léxica que armazena o
lemma de cada palavra em português. A base é dividida em duas partes: o conjunto de
palavras e o conjunto de regras de derivação morfológica.
Existe uma variedade de problemas que podem ser considerados como POS,
como por exemplo:
• BaseNP chunking: detecta frases nominais que corresponde a um conceito,
como por exemplo, “engenharia civil”.
• Reconhecimento de entidade nomeada (NER): busca nome de pessoas
organizações, entre outros, como por exemplo, “Luiz Inácio Lula da Silva”.
• Restauração de acentuação: quando falta a acentuação de uma palavra, é
possível que o termo mude a sua função léxica, como por exemplo, análise
(Nome) e analise (verbo).
• Restauração do Case: se todo o texto estiver em lowercased, dificulta a
identificação de entidades, siglas, entre outros.
Dessa forma, uma vez etiquetada todas as classes das palavras do documento
analisado, é possível analisar o relacionamento entre os termos.
A seguir são abordados o problema como o de desambiguação do sentido da
palavra e outros de entendimento semântico e que são fundamentais para a melhor
realização do processo de extração de informação.

2.3.2 Desambiguação do sentido da Palavra
Para o processo de desambiguação do sentido da palavra é comumente
utilizada as siglas WSD (do inglês Word Sense Disambiguation). É a habilidade de
determinar computacionalmente qual o sentido da palavra é ativo para um determinado
contexto (NAVIGLI, 2009). É essencial em linguagem natural uma vez que uma
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mesma palavra pode ter diversos significados.
Entende-se ambigüidade como uma expressão da língua (palavra ou frase) que
possui vários significados distintos, podendo, conseqüentemente, ser compreendida de
diferentes maneiras por um receptor. Como por exemplo, na frase “O arquivo está
precisando de manutenção”, a ambigüidade latente da palavra arquivo induz à
interpretação de um arquivo como móvel, um arquivo como conjunto de documentos
ou de um arquivo como instituição. Outro exemplo, na frase “Neutralização de
contaminação com leite”, a ambigüidade permite interpretar que a neutralização é feita
com leite ou que a contaminação é causada pelo leite.
Esse problema é comum em muitas aplicações, como a Recuperação de
Informações, a Tradução Automática, Extração de Informações e Análise de Conteúdo.
Em domínios específicos, é importante diferenciar instâncias de conceitos,
como por exemplo, em um domínio médico, o interesse pode ser identificar todos os
tipos de remédios em um texto, enquanto na bioinformática o objetivo é resolver
ambiguidades em nomes de proteínas. Tarefas como reconhecimento de entidade
nomeada, expansão de acrônimo, entre outro, podem ser considerados problemas de
desambiguação. Além disso, tem sido amplamente estudadas abordagens como
baseadas em regra, dicionário ou gramática. Como recursos de conhecimento externo,
podem ser utilizados thesaurus, dicionários e ontologias, corpora, listas, entre outros.
Um texto é então considerado uma fonte de informação não estruturada, e para torná-lo
legível como entrada automática é convertido para uma forma estruturada.
No trabalho de BRASCHER (1999) se utiliza conhecimentos sintáticosemânticos organizados com base na gramática de valências de BORBA (1996) para
solução de ambigüidades em textos de língua portuguesa. Estes conhecimentos
constituem-se de: a) conhecimento sintático: características morfossintáticas dos
elementos que representam, uma relação predicado/argumento; função sintática destes
elementos e como eles organizam-se sintaticamente; e b) conhecimento semântico:
características dos conceitos (traços semânticos); relações semânticas (hiperonímia,
sinonímia) e relações temáticas (agente, ação, objeto, entre outras).
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2.3.3 Sinônimo
A etapa de identificação de sinônimos possui um papel fundamental em
tarefas de processamento de linguagem natural, uma vez que diferentes termos
expressam significados iguais para ações, eventos, objetos, estados e outros.
Os sinônimos estão presentes nas categorias léxicas de verbos, nomes e
adjetivos. Dependendo do domínio, as relações entre os sinônimos podem ser mais ou
menos frequentes, de forma que termos que são sinônimos em um contexto geral
podem significar sutis diferenças em um contexto específico, como por exemplo, em
domínios biomédicos (KORHONEN et al, 2006).
Por esse motivo, é importante analisar não apenas dicionários gerais, como o
WordNet (FELLBAUM, 2001), como também corpus de documentos de domínio
específico.
Vários estudos dedicam grande atenção para os sinônimos, em especial, para a
hipótese de que palavras similares geralmente ocorrem em contextos similares. Em
(HAGIWARA, 2008), a similaridade do contexto é medido por atributos distributivos,
e utiliza máquina de vetor suporte (SVM) para separar pares de sinônimos de outros
pares.
Em (WANG et al, 2010) é proposto uma abordagem de construção automática
de padrões para a extração de verbos sinônimos e antônimos através de análise
probabilística.
De acordo com (HU & LIU, 2006), existe quatro categorias principais de
métodos para encontrar sinônimos ou similaridades léxicas de palavras: utilização de
dicionário, WordNet, Thesaurus e análise de informação mútua de pares de termos
usando co-ocorrência obtidas via consultas de ferramentas de busca (TURNEY 2001).
Uma importante questão em extração de características produtos é a geração de um
grande número de atributos e muitos deles são sinônimos, como por exemplo, “foto” e
“imagem” em uma revisão de câmera fotográfica possuem o mesmo significado e por
isso devem ser associados. Dessa forma, a análise de contexto possui um importante
papel na identificação de sinônimos em termos de produtos.
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2.3.4 Formas reduzidas de escrita
A EI lida ainda com tipo reduzidos de palavras, como a abreviação,
abreviatura e acrônimo. São bastante estudados principalmente na área biomédicas,
pois são bastante comuns os termos aparecem abreviados ou numa forma reduzida.
A abreviação é uma forma reduzida de uma palavra, frase ou sentença.
Compreende na redução sem que haja perda do sentido da palavra. Por outro lado,
abreviatura é a representação de uma palavra através de suas sílabas, geralmente
iniciais. Já nas siglas, ou acrônimos, a palavra é formada pelas letras ou siglas iniciais
de palavras.
Algoritmos utilizados para identificar padrões de abreviação podem ser
exemplificados como:
1) Identificação de candidatos em suas formas curtas e longas (uma palavra
dentro de parênteses pode indicar um candidato curto);
2) Identificação da forma longa correta começando do fim para ambas as
formas candidatas, mova da direita para a esquerda a fim de encontrar o
mesmo padrão. Todos os caracteres devem estar na mesma ordem para
representarem uma abreviação.
Baseado na quantidade de termos e abreviações estimadas é possível estimar
também a probabilidade de cada um ocorrer, usando frequência de ocorrência em um
contexto e a frequência da ocorrência simultânea do par de variantes.
A habilidade de entender os acrônimos é uma tarefa critica para sistemas de
linguagem natural de forma que o reconhecimento e associação do acrônimo com a sua
forma expandida é uma parte essencial na identificação de termos.
Em trabalhos como (WREN e GARNER, 2002) usa uma heurística para
localizar precisamente e identificar os limites dos pares de acrônimos usando precisão
e recall. Os conjuntos de treinamento são gradualmente incrementados em tamanho e
as heurísticas são reavaliadas para garantir a escalabilidade.

2.3.5 Erros de digitação ou conflação
A conflação é o erro gramatical e/ou linguístico que consiste em misturar
frases ou sentenças (geralmente, ditados populares), gerando uma deformação de frases
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longas ou sem sentido aparente, distorcendo totalmente o significado das frases
utilizadas.
São várias as abordagens de conflação e variantes terminológicas. Um
exemplo disso pode ser visto em (JACQUEMIN e TZOUKERMANN, 1999) que
discute a conflação de multitermos combinando stemming e registros terminológicos.
A conflação pode ser realizada pelo processo manual usando algum tipo de
expressão regular, ou automática, via programas para extração de radicais (CHAVES,
2003).
Técnicas como de stemming podem ser usadas para reduzir as palavras de
forma que palavras relacionadas conceitualmente e linguisticamente sejam
normalizados para a mesma raiz. Um thesaurus terminológico pode ainda ser usado
para destacar sinônimos e realizar uma associação com variantes terminológicas
(JACQUEMIN, 2001).

2.4 WordNet.BR
O WordNet para português brasileiro (WordNet.Br) (DIAS-DA-SILVA, 2010)
foi um projeto iniciado em 2003 e possui a principal tarefa de codificar as seguintes
partes de informações na sua base de dados:
• A sentença de texto baseado no corpus para cada forma de palavra em
synsets;
• O glossário de synsets;
• O conceito de hierarquia independente de linguagem – relações léxicas e
semânticas de Hiponímia/Hiperonímia, Meronímia, Acarretamento e causa
entre os synsets;
• A especificação supervisionada e semi-supervisionada de relações que
permitem o alinhamento linguisticos entre WordNets, entre synsets de
WordNet.Pt e WordNet.Br (RIGAU e ENEKO, 2002).
Os synsets são grupos de elementos de dados que são considerados
semanticamente equivalentes para o propósito de extração e recuperação da
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informação. Dessa forma, no contexto da base de dados WordNet, os synsets são
sinônimos que são substituíveis em um mesmo contexto sem alterar o significado da
preposição na qual está inserido.
Atualmente, o WordNet.Br possui aproximadamente 41.000 formas de
palavras e aproximadamente 18.200 synsets: 7600 verbos, 17000 nomes, 15000
adjetivos e 1000 advérbios.
A base de dados do WordNet.Br pode ser navegada através do endereço
http://www.nilc.icmc.usp.br/wordnet/ (WordNet.Br search 1.0).
A Tabela 1 indica as relações léxicas conceituais que são inseridas na base de
dados do WordNet.Br, a classe léxica relevante e um exemplo para cada um deles. São
expressos relacionamentos do tipo:
• Antônimo: X é antônimo de Y se expressam ideias oposta;
• Hiperonímia: Y é uma hiperonímia de X se todos os X forem um tipo de Y.
É comum pelos relacionamentos “tipo-de” e “é-um”
• Hiponímia: Oposto de hiperonímia
• Meronímia: Y é um meronímia de X se Y é parte de X

Tabela 1 – Relações léxico-conceituais

Relações de Léxico-Conceituais
Classe Lexical Relevante
Substantivo
Verbo
Adjetivo
Hiponímia/Hiperonímia
Substantivo
Troponímia
Verbo
Meronímia (parte-todo)
Substantivo
Acarretamento
Verbo
Causa
Verbo
Tipo de Relação
Antonímia

Exemplo
homem/mulher
entrar/sair
bonito/feio
rosa/flor
caminhar/mover
cabeça/nariz
comprar/pagar
matar/morrer

Técnicas de extração automática de relacionamentos são comuns em todos os
tipos de relações léxicas. É comum, por exemplo, buscar em textos, regras que
detectam relações do tipo “é-um”. Em (HEARST, 1992) é aplicada extração automática
de relacionamentos hiponímia utilizando padrões que utiliza regras como “FN1, como
FN2” para inferir que FN2 é uma hiponímia de FN1, onde FN é uma frase nominal.
Por exemplo, a frase “Frutas como morango, abacaxi e laranja”, pode-se inferir que
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“morango”, “abacaxi” e “laranja” é um tipo de “fruta”.
Dessa forma, essas técnicas podem extrair importantes relacionamentos entre
os termos que auxiliem na criação de conexões semânticas e que ajudem na melhor
compreensão dos conceitos.

2.5 Ontologias
As ontologias são conceitos de um domínio específico organizados em classes
e subclasses e através de propriedades e relações entre esses conceitos. Geralmente elas
são desenvolvidas a partir de conhecimentos de especialistas nas áreas em questão.
As ontologias e a extração de informação estão relacionadas em duas
principais tarefas (NAZARENKO e NÉDELLEC, 2005):
• EI precisa da ontologia como parte do processo de entendimento para
extrair informação relevante;
• EI é usada para popular a ontologia, considerando que os textos são
importantes fontes de conhecimento para desenhar e enriquecer as
ontologias.
Essas tarefas são combinadas em um processo cíclico: as ontologias são
usadas para interpretar o texto em alto nível para que a EI seja eficiente, e a EI extrai
novos conhecimentos do texto para ser integrado na ontologia.
Em SAGGION, et al. (2007) é utilizada uma técnica chamada de OBIE
(Ontology-Based Information Extraction), no contexto de Business Intelligence
(BONTCHEVA, 2004). A ontologia é utilizada e aprimorada para a utilização de
extração de informação em casos de negócios através de uma arquitetura própria para a
aplicação da EI, o GATE (CUNNINGHAM, 2002). OBIE possui dois desafios: a)
identificar instâncias de conceitos de uma ontologia em um texto e b) popular
automaticamente ontologias com instâncias em um texto.
Existe ainda o sistema de gerenciamento de informação e conhecimento KIM
(POPOV et al., 2004) que é uma plataforma que oferece facilidades de extração de
informação para criação, armazenamento, e busca baseada em semântica e sintática de
metadados.
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Anotação em uma ontologia é uma referência para algum elemento do
domínio da ontologia. Além de anotações semânticas, o link entre as páginas web e a
ontologia e a criação, evolução e inter-relação das ontologias devem se tornar
processos automáticos ou semiautomáticos.

2.6 Abordagem Baseada em Regras
Análise baseada em regra é a extração de informações de texto através das
regras de expressões regulares. Podem ser aplicados, por exemplo, algoritmos que
identifiquem regras gramaticais ou técnicas de reconhecimento de padrão. Expressões
regulares são ideais para extrair conceitos, como números de telefone ou de cartão de
crédito, datas, etc.
Uma vantagem de regras é a generalização, ou seja, uma regra pode cobrir
uma ampla gama de padrões textuais. Outra vantagem é que regras podem levar em
conta o contexto do documento. Isso é crucial para tarefas como detecção de opinião,
em que uma palavra de negação, como "não", inverte o sentimento de uma frase
inteira.
O principal desafio para regras é a complexidade das mesmas, ou seja, os
usuários precisam de ajuda para criar e manter regras. Geralmente, as pessoas com o
conhecimento apropriado do domínio (ou especialistas) não possuem conhecimento
técnico capaz de transformar o conhecimento em regras interpretáveis pelo
computador. Portanto, se torna necessário o uso de ferramentas de configuração que
possam ocultam a complexidade entre a linguística do domínio e a linguagens das
máquinas.
Em SNOW et al (2005) é apresentado um algoritmo de extração de relação de
hiponímia/hiperonímia. O WordNet é usado para encontrar padrões aprendidas
automaticamente sob supervisão direta ou indireta, conforme os passos:
1) Treinamento:
i. Extraia exemplos de todos os pares de hiperonímia do WordNet
ii. Para cada par, encontre sentenças em que ambos ocorrem
iii. Extraia os padrões de cada um dos pares
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iv. Treine um classificador de hiperonímia para cada um dos padrões
2) Teste
i. Dado um par de palavras em um conjunto de teste, extraia os
padrões e utilize o classificador para decidir se o par é uma relação
hiponímia/hiperonímia ou não
Há ainda trabalhos que propõem um método baseado em conhecimento que
constrói um sistema para desambiguação de alguns nomes através da substituição de
ambos os termos por caracteres especiais e os seus padrões são coletados como padrões
positivos. O algoritmo roda sobre sentenças e encontra todos os relacionamentos que
são positivos, mas que produzem um contra-exemplo. Tais padrões são chamados de
negativos. Na fase de treinamento, aprendizado estatístico é aplicado para aprender os
conceitos positivos. O resultado é um classificador de padrões. Na fase de teste, o
algoritmo considera todas as sentenças do corpus.
Existem também as chamadas abordagens baseadas em dicionários onde são
aplicadas uma série de passos, como:
1) Gerar uma regra candidata para os sinônimos (ou seja, termos que
compartilham o mesmo significado)
2) Escolher uma regra que reduz valor da complexidade definida na Equação
(1).
3) Aplicar a regra em todos os termos do dicionário
4) Volta para o passo 1. Repete até que o número predeterminado de interações
seja alcançado.
A Equação da complexidade pode ser definida por:

Complexidade = Ambiguidade x Variabilidadealpha

(1)

onde alpha é a constante que determina a relação entre a ambiguidade e a variabilidade
(que define a mutabilidade da palavra).
É possível ainda diferenciar termos de não-termos através de medidas de
desempenho como precisão e recall. A precisão mede o quanto correto está uma
unidade lexica que é sugerida como um termo, e é comumente medida como taxa de
correção (“verdadeiro positivo”) e todas as unidades sugeridas (“verdadeiro positivo” e
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“falso positivo”). Recall indica o grau em que cada conceito em um documento é
reconhecido, e é comumente medido como a taxa de correção reconhecida (“verdadeiro
positivo”) e todos os termos relevantes para o domínio em um dado documento
(“verdadeiro positivo” e “falso negativo”). “verdadeiro positivo” se refere à unidade
lógica que são corretamente reconhecidos como termos, enquanto “falso positivo” são
os não termos erradamente sugeridos como termos. Termos que não são reconhecidos
são chamados de “falsos negativos”. Dessa forma é possível estimar a probabilidade de
um termo ser representativo para o contexto do domínio especifico.

2.7 Ferramentas de Extração de Informação
Existem diferentes tipos de softwares de Extração de Informação sendo
desenvolvidos tanto na academia quanto em empresas. Cada tipo tenta abordar
diferentes metodologias para a solução de diferentes partes de grandes problemas. O
resultado irá depender dos diferentes algoritmos utilizados, como por exemplo, o
detector de POS, parsing gramatical e reconhecimento de entidade nomeada.
A seguir são descritos alguns softwares de extração de informação que são
amplamente utilizados.

2.7.1 UIMA
O InfoSphere Warehouse usa o Unstructured Information Management
Architecture (UIMA) para a análise de dado não estruturado(FERRUCCI, LALLY,
2004). A Figura 2 apresenta uma tela com a interação do software com a marcação das
anotações de classes de termos e entidades.
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Figura 2 – UIMA e Busca Semântica

UIMA é uma plattaforma aberta, escalável e extensível para criar,
c
integrar e
implementar soluções de annálise de texto. É software livre que visa forrnecer uma base
comum para a indústria e a área acadêmica. Componentes baseados no UIMA, que são
usados para extrair entiddades, como nomes, opiniões ou relacioonamentos, são
chamados de Anotadores ouu Mecanismos de Análise do UIMA.
As informações sãão armazenadas em formato de XML comoo, por exemplo:
<pessoa> John Odom </pesssoa>.

2.7.2 PolyAnalystt
O PolyAnalyst é uma ferramenta de mineração de textoos e de dados
desenvolvido pela Megaputter (MEGAPUTER, 2011) capaz de extrair coonhecimento de
uma grande quantidade de dados
d
estruturados e não estruturados.
O sistema permitte ao usuário uma série de operações de descoberta de
conhecimento, como por exemplo:
e
categorização, agrupamento, prediição, analise de
links, extração de palavraas-chave e entidade, descoberta de padrões e detecção de
anomalias, identificação dee idiomas.

28

Figura 3 – Poly Analyst

O software utiliza dicionários, listas de stop-words, sinônimos e relações
semânticas, embora não possua para o idioma português. Com esse dicionário, o
software detecta palavras escritas erroneamente e sugere a forma correta para as
mesmas.

Figura 4 – PolyAnalyst – Text Mining

29

A Figura 3 mostra uma imagem do software com processo de mineração de
textos realizando extração de palavras-chave e agrupamento dos textos.
A Figura 4 mostra a execução da extração de palavras-chaves que são
importantes para o documento exibindo juntamente com a sua frequência, significância
e suporte. A figura mostra todos os documentos em que a palavra selecionada está
contida. Além disso, extrai sentenças e combina palavras que estão frequentemente
associadas dentro do conjunto de documentos. Realiza ainda a extração do
relacionamento, através de suporte, entre esses termos extraídos e exibe em um grafo
de associação.

2.7.3 GATE
GATE (General Architeture for Text Engineering) é um ambiente de
desenvolvimento gráfico desenvolvido pela Universidade de Sheffield que possibilita o
usuário desenvolver e utilizar componentes e recursos linguísticos de maneira robusta.
Existe uma série de vantagens em usar tal arquitetura, como citado em
(CUNNINGHAM, 2002):
• O sistema é desenvolvido para separar as tarefas de baixo nível, como
armazenamento dos dados, visualização, localização e uso de componentes
e execução de processos e execução de algoritmos que processam
linguagem natural;
• Medição automática de desempenho de componentes de linguagem natural;
• Redução de overhead de integração fornecendo mecanismos padrões para
componentes para comunicação de dados e uso de padrões abertos, como
Java e XML.
Coletivamente, todos os recursos são conhecidos como CREOLE (Collection
of Reusable Objects for Language Engineering), e são declarados através de arquivos
XML, que descreve os seus nomes, classes, parâmetros, ícones, etc.
O termo “anotação” pode ser usado para designar diferentes significados,
como por exemplo, adição de comentário em um documento, adição de uma
informação sobre a estrutura, composição, autor, tipo de documento, entre outros,
adicionarem informações linguísticas como, por exemplo, rótulo de part-of-speech, e
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outros.
No contexto da ferramenta, anotação é o processo (ou resultado) desenvolvido
através de alguma ontologia baseada em extração de informação. Isso consiste em
identificar os termos chave em um texto (como nomes de entidades e termos técnicos)
e então, relacioná-los com os conceitos da ontologia.

Figura 5 – Sistema GATE

A Figura 5 apresenta a interface do sistema GATE com as anotações
identificadas no documento analisado, como por exemplo, entidades, objetos, eventos e
outros.

2.7.4 NELL
O sistema NELL (Never-Ending Language Learning) faz parte de um projeto
de pesquisa desenvolvido pela Universidade Carnegie Mellon. O objetivo do projeto é
construir um sistema de aprendizagem de máquina que adquire a habilidade de extrair
informações estruturadas de dados não-estruturados de páginas web. Dessa forma, o
sistema visa:
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• Ler as informações extraídas da web para popular a crescente base de
conhecimento com fatos estruturados;
• Aprender a aprimorar a leitura a cada dia, uma vez que o sistema é
executado 24 horas por dia, 7 dias por semana.
A pesquisa parte do princípio que a quantidade de informações redundantes na
web auxilia o sistema a aprender com uma metodologia semi-supervisionada, uma vez
que muitos fatos são citados diversas vezes de diferentes formas (CARLSON et al,
2010).
A Figura 6 mostra o resultado do sistema sendo exibido através de browser da
web. A imagem mostra o resultado da ferramenta para a categoria “produtos”.

Figura 6 – NELL: Never-Ending Language Learning

O sistema utiliza uma base de conhecimentos inicial alimentada por uma
ontologia composta de uma coleção de proposições definindo categorias e relações.
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Quatro componentes são utilizados para extrair novos fatos e relações unidos
posteriormente por um integrador de conhecimento KI (Knowledge Integrator): a) um
extrator que aprende e utiliza padrões contextuais utilizando estatística de coocorrência entre frases nominais definidos utilizando sequência de POS. A
probabilidade dos candidatos é determinada heuristicamente utilizando a fórmula
ͳ െ ͲǤͷܿ, onde c é o número de padrões encontrados para extrair o candidato. b) um
extrator semiestruturado que realiza pesquisa na Internet com um conjunto de
proposições sobre as categorias e relações. Utiliza também exemplos negativos que são
utilizados como filtros. c) um conjunto de modelos de regressão logística binária que
classifica frases nominais baseado em vários atributos morfológicos. As proposições da
base de conhecimento são utilizadas como instâncias de treinamento, porém, a cada
iteração os predicados são restritos a aqueles que possuem pelo menos 100 instâncias
promovidas. Tais modelos também utilizam exemplos negativos para a exclusão de
relações incorretas. e d) um algoritmo similar ao FOIL (first-order relational learning
algorithm) que aprende clausulas probabilístico. Essas regras são utilizadas para inferir
novas instâncias de relações de outras instâncias que já estão na base.
Até outubro de 2010, NELL adquiriu uma base de conhecimento de
aproximadamente 440.000 termos. A base de dados pode ser utilizada e obtida através
do link NELL (2010).

2.7.5 Temis
O software de análise de textos foi desenvolvido pela TEMIS (2011) e é capaz
de agrupar ou classificar as informações textuais de acordo com suas semelhanças
semânticas e gramaticais.
É um servidor de extração de informações dedicado a analise de documentos
textuais. É uma plataforma linguística que leva em consideração o idioma do texto
sendo analisado e suporta 16 idiomas, incluindo o Português. Realiza a interpretação
das informações levando em consideração as classificações gramaticais POS. Além
disso, a ferramenta suporta alguns domínios específicos na realização da interpretação
da informação.
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Figura 7 – Temis

A Figura 7 apresenta a imagem do módulo com os resultados do agrupamento
de diversos documentos.

2.8 Considerações sobre o Capítulo
O presente capítulo apresentou diversas tarefas importantes na extração de
informação. Essas tarefas nem sempre possuem uma divisão clara entre si, ou seja, uma
tarefa pode englobar conceitos que se assemelham a outras, mas aplicadas em
contextos diferentes.
A aplicação de extração de informação em domínios específicos requer o uso
de especificação das técnicas de modo que restrinjam as operações nos documentos e
melhor direcionem a interpretação do conhecimento. Essas técnicas incluem a
fabricação de regras específicas para o domínio que levem em consideração a
linguagem utilizada, formatação do texto, uso de dicionários específicos, listas com
entidades comuns, regras gramaticais particulares ao assunto, entre outros.
As informações explícitas na web nas áreas de negócios possuem
particularidades sintáticas e morfológicas que devem ser prontamente reconhecidas
pelos interpretadores. Dessa forma, a combinação de diversas tarefas de EI é de
extrema importância.
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3

Mapas Conceituais

Os mapas conceituais foram desenvolvidos na década de 70 pelo pesquisador
Joseph Novak como uma ferramenta para organizar e representar um conhecimento
específico que são geralmente desenhados por especialistas. A representação se dá
através da estruturação de conceitos que envolvem o domínio e o relacionamento
existente entre tais conceitos.
Cada conceito é representado por círculos ou caixas do mesmo tipo, e o
relacionamento entre dois conceitos é representado por uma linha ou seta, contendo
uma "palavra de ligação" ou "frase de ligação". Dessa forma, são dois os desafios da
construção de tais mapas: definir os conceitos e os relacionamentos entre eles.
Os conceitos nesse tipo de mapas são representados de forma hierárquica com
os conceitos mais gerais no topo do mapa e os mais específicos mais abaixo. A
estrutura hierárquica para um domínio particular do conhecimento depende do contexto
em que o conhecimento é aplicado. Dessa forma, é mais apropriado construir um mapa
conceitual com referência a uma determinada pergunta que se deseja responder, que é
chamada de pergunta foco.
Outra importante característica dos mapas conceituais é a inclusão de crosslinks. Ou seja, relacionamentos ou links entre conceitos em diferentes segmentos ou
domínios do mapa conceitual. Os cross-links ajudam a visualizar um conceito em um
domínio de conhecimento representado no mapa é relacionado com um conceito de
outro domínio mostrado no mapa.
Um último atributo que deve ser adicionado ao mapa conceitual é exemplo
específico de eventos ou objetos que ajudem a esclarecer o significado de um conceito.
Normalmente, eles não estão incluídos em círculos ou caixas, uma vez que são eventos
específicos e não representam conceitos.
Geralmente, visam auxiliar iniciantes em um determinado assunto, e
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pesquisadores, professores, e alunos para compreenderem, de maneira geral, a figura
do assunto em questão.
Além de usado amplamente em ambientes educacionais e utilizados em
técnicas de e-learning, esses mapas são também usados em negócios, como anotações,
sumarização, geração de ideias e criação de conhecimento.
A escolha dos mapas conceituais para a presente tese é justificada pela
facilidade da representação das figuras e, uma vez completamente representada, criar
uma facilidade para demonstrar novas oportunidades de desenvolvimento.
A construção de mapas conceituais consiste na enumeração de uma lista de
conceitos e a determinação das frases que ligam os conceitos de uma maneira
significativa.
A construção de tais mapas, no entanto, é uma tarefa que demanda bastante
tempo e de alto custo. Geralmente, são construídos manualmente por um grupo de
especialistas no domínio. O que pode ser visto como um processo de construção do
conhecimento (SCARDAMALIA e BEREITER, 2002).
Mapas de conceito de mesmo tópico construído por diferentes pessoas podem
variar de acordo com o conhecimento e percepção de cada indivíduo.
O trabalho de Canãs et al (1994) introduz as funcionalidades de uma
ferramenta chamada CmapTools. Ele considera que o elemento primário do
conhecimento é o conceito, enquanto o relacionamento entre eles são chamados de
proposição. Conceitos são definidos como “regularidades percebidas em evento ou
objetos designados como rótulo ou label” (NOVAK, 1998). Proposição consiste de dois
ou mais conceitos conectados por um link de relacionamento que forma uma unidade
semântica (NOVAK, GOWIN, 1984).
Em CAÑAS et al. (2003) é apresentado um algoritmo que utiliza WordNet
para a realização de desambiguação do sentido da palavra a partir de um mapa
conceitual que fornece o contexto. O algoritmo é baseado em 6 passos: seleção dos
conceitos chave, palavras relacionadas com os synsets, criação das sequências de
hiperonímia, criação dos clusters, seleção do melhor cluster e finalmente, resolução do
sentido da palavra.
Conceitos tendem a serem nomes (substantivos), enquanto os relacionamentos
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costumam serem verbos. É recomendado que ambos consistam de menos palavras
possíveis. Frases de ligação podem expressar qualquer tipo de relacionamento (ex.: éum, parte-de, etc.).
Hoje em dia, muito se tem estudado a respeito de técnicas de construção de
mapas conceituais para diversas áreas, como por exemplo, domínios de e-learning
(CHEN, 2008), através do uso de técnicas de mineração de textos com criação
automática ou semiautomática dos mapas conceituais.
O trabalho apresentado em (NAKAGAWA & MORI, 2002) mostra que 85%
dos termos em um texto são multi-termos, enquanto sistemas que utiliza apenas termos
simples perdem uma grande quantidade de conceitos importantes.
Geralmente, as metodologias de extração de conceitos se baseiam em duas
abordagens: 1) utilizar apenas documentos do domínio específico, visando evitar
ambiguidades, e 2) Extrair tanto termos simples quanto multi-termos, sendo que termos
simples aparecem mais frequentemente, e com essa abordagem, diminui a perda de
multi-termos. Por outro lado, (XING & TAN, 2005), traz uma abordagem que eleva a
importância de multi-termos, utilizando documentos de conteúdo contrastantes visando
filtrar conceitos de senso comum.
A seguir são descritas técnicas de construção automática e semi-automática de
mapas conceituais.

3.1 Construção Automática de Mapas Conceituais
A identificação de conceitos é comum em aplicações como aprendizado de
ontologias (NAVIGLI & VELARDI, 2004), extração de glossários (BOURIGAULT &
JACQUEMIN, 1999) e extração de conceitos (BICHINDARITZ & AKKINENI, 2005).
Essas aplicações possuem diferentes definições de conceitos e diferentes métodos.
Uma primeira abordagem é que conceitos podem ser encontrados em palavras
ou frases contidas em sentenças. As sentenças podem ser divididas em frases menores
de duas maneiras: utilizando informação gramatical ou sintática. Utilizando um parser
gramatical, uma sentença pode ser analisada de acordo com uma árvore gramatical, que
classifica sub-frases como nome ou verbos. A divisão de sentença por informação
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sintática utiliza pontuação ou conjunções para separar as frases em sentenças, sendo
que todas essas frases são consideradas conceitos (WITTEN et al., 1999).
Em TSENG (2007) é proposta uma abordagem de construção de mapas
conceituais em duas fases (TP-CMC – Two-Phase Concept Map Construction) para
mapear os acertos e erros dos estudantes e identificar as falhas de aprendizagem. Para
isso são utilizados os registros de históricos de alunos para um sistema de
aprendizagem adaptativo. A primeira fase é usada para pré-processar tais registros e
criação de regras de associação. As regras de associação são criadas através de uma
abordagem fuzzy. A segunda fase transforma as regras de associação em
relacionamentos entre os conceitos de aprendizagem para a criação do mapa
conceitual.
Em (DIAS et al., 2008) é criada uma metodologia para construir
automaticamente uma estrutura hierárquica de nomes, baseado em métodos de
classificação bottom-up. Os nós internos da árvore resultante possuem hiperonímia dos
nomes agrupados abaixo usando padrões como: B é um tipo de A.
Em (JIANG & TAN, 2005), é desenvolvido um sistema chamado CRCTOL
(Concept Relation Concept Tuple based Ontology Learning) combinando métodos
sintáticos e léxicos em documentos de domínios específicos. Os conceitos são
identificados por um algoritmo estatístico a partir do texto:
1. Primeiramente, os multi-termos são extraídos utilizando padrões de
palavras (frases nominais), e são aqui chamados de multi-termos
candidatos;
2. Depois os artigos e adjetivos são retirados dos termos extraídos;
3. São gerados todos os possíveis conjuntos de duas ou mais palavras em cada
um dos multi-termos candidatos;
4. Para cada termo t calcula uma combinação linear de acordo com a
frequência de ocorrência.
Por outro lado, os verbos são indicados para representar relações semânticas
entre conceitos. Uma relação semântica da tupla conceito-relação-conceito possui uma
equivalência no texto em forma de Nome1-Verbo-Nome2, onde Nome1 é o sujeito de
Verbo e Nome2 é o seu objeto.
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(MISSIKOFF et al., 2002), faz uso de ferramentas de Processamento de Linguagem
Natural, incluindo um analisador morfológico, um tagger (POS – part-of-speech) e um
parser para processar os documentos e usa mineração de textos para produzir
ontologias. Porém, o método é totalmente dependente do domínio e possui aplicações
limitadas.
Em BAI e CHEN (2008), são aplicadas regras fuzzy para a construção de
mapas e avaliação do grau de relevância entre os conceitos. Esse trabalho visa
aprimorar a fuzzificação realizada no trabalho de SUE et al. (2004).
A aplicação de construção automática pode utilizar um texto analisando cada
parágrafo separadamente. Os conceitos comuns são então extraídos assim como as
palavras que unem tais conceitos, dessa forma, unindo os conceitos.
Segundo (VILLALON & CALVO, 2009), a extração de conceitos pode ser
quebrada na identificação de todos os possíveis conceitos e seleção dos mais
importantes, chamado de sumarização. O documento D possui todas as palavras e
frases que potencialmente poderiam ser parte do ACME (Automatic Concept Map form
Essay), que engloba o conceito C, relacionamento R e a topologia G. No trabalho, isso
é formalizado através de   ؿሼୢ ǡ  ୢ ǡ

ୢሽ

onde ୢ corresponde a todos os conceitos,

 ୢ corresponde a todas as proposições e

ୢ

corresponde a todos os níveis de

generalização ocorridos no documento. De acordo com tal formalização, a
identificação de conceitos corresponde a identificar ୢ em  e Sumarização de
conceito correspondem a filtrar ୢ de .

Figura 8 – O processo de Mineração de Mapas Conceituais (CMM)
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A Figura 8 mostra os passos do processo de mineração de mapas conceituais
(CMM). Matematicamente, a identificação de conceitos e representada pela equação

onde, ୢ e o conjunto de todos os n-grama (ngi) identificados em , para cada ୧ୢ (ngi)
igual a 1 (função que discrimina se um n-grama é um conceito). A sumarização de
conceitos e o conjunto de todos os conceitos em ܿ são expressos pela equação:

onde  e o conjunto de todos os conceitos  em ୢ para cada ୰୩ acima do threshold
Ƚେ (função que ordena os conceitos).

3.2 Construção Semi-Automática de Mapas Conceituais
Neste caso, para a construção do mapa conceitual, é necessária a ajuda do
usuário. O sistema recupera uma informação ou sugere um conceito ou relacionamento
entre conceitos. O usuário deve usar essa informação para completar o mapa
conceitual.
Em HAGIWARA (1995), é proposto um algoritmo baseado em redes neurais
chamado de SOCOMs (Self organizing concept maps). O algoritmo sugere o arranjo
dos conceitos em um espaço usando mapas de Kohonens. SOCOMs aplica a ideia do
K-NN. Existem dois tipos de aplicação do SOCOMs: métrica, que utiliza informação
sobre medidas de dados como similaridade entre as sentenças ou documentos, por
exemplo, e não-métrica, que utiliza informação de rankeamento da ordem de
similaridade entre os itens.
O método de aprendizado semi-supervisionado apresentado em (MITCHELL
et al, 2009) adquire padrões para cada predicado (conceito ou relação), por exemplo, a
frase “O prefeito de X” implica que X é uma cidade. A metodologia bootstrap
(RILOFF & JONES, 1999) aprende a partir de uma pequena quantidade de exemplos
de treinamento classificados e uma grande quantidade não classificados. O algoritmo
atinge maior acurácia utilizando ontologias (CARLSON et al., 2009) adicionando
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informação adicional à base de conhecimento, por exemplo, se o algoritmo encontra
relação entre duas categorias, antes de ser adicionado à base, é verificado se ambos as
instâncias das categorias estão contidas previamente na base como tais categorias,
mantendo a coerência das informações.

3.3 Ferramentas
A seguir serão descritas as ferramentas comerciais de extração e manipulação
de mapas conceituais. Tais ferramentas criam ilustrações do relacionamento entre os
conceitos e promove uma facilidade de inserção e retirada de novos conceitos. A
principal diferença entre elas está nas funcionalidades, sendo que algumas extraem os
conceitos automaticamente, enquanto outras fazem o compartilhamento das
informações remotamente.

3.3.1 Text-to-Onto
Text-To-Onto (MAEDCHE & STAAB, 2000) é uma ferramenta baseada em
processamento de linguagem natural para extrair conceitos chave e relações semânticas
de documentos. A Figura 9 mostra um conceito raiz e diversos conceitos que se
relacionam com ele.

Figura 9 – Text-To-Onto
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A medida TFxIDF é utilizada para a seleção de conceitos. As relações
semânticas são extraídas utilizando regras de associação e regras de expressão regular
predefinidas e baseadas em Part-of-Speech na forma de Nome-Verbo-Nome para
documentos de domínios específicos. Tanto as palavras simples quanto as palavras
compostas (ou multi-termos) são extraídos da base.

3.3.2 Think Map
ThinkMap SDK é uma ferramenta desenvolvida pela empresa Thinkmap, Inc.
para a visualização de informações complexas (THINKMAP, 2011). A sua API permite
aos desenvolvedores alterarem as soluções, pois se podem utilizar plataformas como
Eclipse e linguagem de configuração baseada em XML para a melhor configuração de
dos dados a serem estudados.

Figura 10 – Think Map

Pode visualizar milhares de nós em uma exposição dinâmica que pode ser
manipulada. Tal ferramenta é comumente utilizada em Gerencia de Relacionamento
com o Cliente (CRM), aplicações em comunidades inteligentes, farmácia, serviços
financeiros, gerencia de conhecimento, dentre outros.
A Figura 10 mostra uma ilustração da visualização para um exemplo de
cinema, onde os nós são os atores, filmes e diretores. As arestas são os relacionamentos
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entre os nós, ou seja, quem dirigiu um determinado filme e quem foram os atores. Com
a ferramenta, é possível ainda visualizar a cronologia dos acontecimentos.

3.3.3 Concept Map
O software CmapTools (CAÑAS et al., 2004) foi desenvolvido no Instituto de
Cognição entre Homem e Máquina. Possibilita a construção de mapas conceituais de
maneira simples com a adição de conceitos e estabelecimento de links entre eles. O
software possibilita a colaboração da construção dos mapas a distância, ou seja,
utilizando a World Wide Web (WWW) através da publicação online dos mapas criados
de forma que qualquer pessoa possa acessá-los e utilizá-lo como recurso para os seus
mapas, e realizar buscas na internet por informações relacionadas com o mapa.

Figura 11 – CMAP Tool

O software permite ao usuário anexar recursos, como fotos, imagens, gráficos,
vídeos, tabelas, documentos, páginas web ou até mesmo outros mapas. Dessa forma, os
mapas conceituais podem ser usados como ferramentas de indexação e navegação para
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domínios complexos de conhecimento.
A Figura 11 mostra uma visualização do CMapTools, capaz de mostrar
relacionamentos comumente buscados em processos de extração de informação, como
por exemplo, “is-a” (é-um), “can-be” (pode ser), “have” (possui), include (incluí), entre
outros.

3.4 Considerações sobre o Capítulo

O presente capítulo apresentou a teoria dos mapas conceituais, assim como
sua história e técnicas de construção. São bastante importantes para aprendizagem e
rápida absorção de conhecimento. Uma vez que é comum a construção ser realizada
manualmente por especialistas, cada mapa pode possuir diferentes estruturas mesmo
representando os mesmos conceitos.
Com o avanço da tecnologia, tem se facilitado a criação de ferramentas
capazes de construir mapas conceituais de forma automática ou semi-automática.
A seguir será apresentada a metodologia para criação de mapas conceituais a
partir de técnicas de extração de conhecimento para domínios específicos.
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4

Metodologia

A metodologia proposta nesta tese realiza a extração dos conceitos presentes
em textos de assuntos específicos e os organiza de forma a melhorar a interpretação e
absorção do conhecimento.
Para isso, é realizada uma série de passos que interpretam o conteúdo do
documento e estabelece relacionamentos entre os conceitos encontrados, criando um
mapa que auxilia em uma rápida compreensão dos mesmos e melhorando a busca por
detalhamentos.
Os dados iniciais são obtidos através de páginas da internet relacionadas com
o assunto. Essas páginas podem ser comerciais que ofertam o produto e serviço, ou
páginas de discussão, fóruns, reviews ou páginas da marca do produto com descrição
técnicas entre outros. Além de páginas de internet, também podem ser usados
documentos comerciais que descrevem as especificações do objeto de estudo, como
por exemplo, manuais de instrução.
As páginas são capturadas da internet e a partir de suas informações textuais,
são montados os mapas que ilustram visualmente as associações entre os conceitos e os
relacionamentos entre eles através de grafos. A seguir outros tipos de páginas e dados
são capturados da internet, incluindo blogs, onde são expressas opiniões sobre os
produtos, e pessoas interessadas no assunto. No entanto, o tipo de informação
capturada irá depender do objetivo da criação do mapa e o conhecimento que é
buscado.
Por isso, essa técnica consiste de estudos de linguagens para a compreensão
do dialeto usado para retratar uma determinada entidade com suas características, de
forma que possa ser convertido automaticamente em uma melhor visualização do
conteúdo dos textos. Cada tipo de dados ou conceito analisado possui as suas
particularidades tanto na forma de apresentação da informação como na linguagem
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utilizada para descrição, como por exemplo, utilização de termos técnicos ou
linguagem coloquial.
A utilização de processamento de linguagem natural consiste em técnicas
aplicadas em dados de domínios específicos, que incluem o entendimento da
linguagem utilizada, a extração dos relacionamentos dos conceitos envolvidos e
aprimoramento do mapa criado.
É importante destacar que a metodologia proposta funciona apenas para textos
da língua portuguesa, uma vez que leva em consideração estruturas gramatical e
dicionários. Para a implementação de outros idiomas, a metodologia deve ser alterada
para melhor atender à sintaxe das regras obtidas na técnica, a análise léxica utilizada e
compreensão semântica aplicada.
A presente metodologia é dividida em 5 etapas. Cada uma das etapas exige
uma série de métodos e medidas para avaliar o desempenho dos resultados. Uma etapa
complementa a outra, executando a sequência de passos que produz saídas diversas:
I.

Aquisição e preparo dos dados: são realizadas etapas como busca da
informação na internet, limpeza e filtro dos dados, como por exemplo,
identificação do idioma e tratamento de caracteres especiais;

II.

Extração de termos: executa as fases de stop word, stemming e coocorrência de palavras. Além disso, são utilizados thesaurus, ontologias,
sinônimos variantes de termos, dentre outros;

III.

Extração dos conceitos: agrupa termos com o mesmo significado semântico
em um mesmo grupo chamado de conceito;

IV.

Extração do relacionamento: verifica o relacionamento existente entre os
conceitos baseado em matriz de distância onde se permite montar uma
tabela de co-ocorrência entre os termos;

V.

Montagem do Mapa: utiliza o relacionamento entre os conceitos para criar
um mapa visual e realiza a comparação quando possível.
A Figura 12 ilustra as etapas e sub-etapas da metodologia proposta. Tais

etapas são realizadas seqüencialmente e as sub-etapas realizadas iterativamente ou em
alguns casos, não são aplicadas. As especificações de cada item serão descritas nas
seções subseqüentes.
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Figura 12 – Metodologia da criação de Mapas Conceituais

4.1 Aquisição e preeparo dos dados
A fase de aquisiçãão e preparo dos dados constitui a etapa em quue os dados são
obtidos da internet e foormatados para que sejam interpretáveis pelos métodos
executados na extração de termos.
t
Nesta fase nenhuma análise avançadaa é utilizada, ou
seja, análises gramaticais e mineração de textos não foram aplicadas. Poode ser dividida
em captura da informação e limpeza dos dados e serão mais bem descrittas a seguir.

4.2 Captura das In
nformações
Nessa fase do proocesso de extração de informação, é execuutada a fase de
crawler para a escolha doss dados da internet que serão candidatos a seerem analisadas
no processo.
Consiste em buscaar páginas de conteúdos específicos, de acorddo com critérios
pré-estabelecidos como, poor exemplo, a presença de um determinado terrmo buscado ou
um domínio a ser analisadoo.
O crawler irá proccurar pelas páginas, através de uma abordageem de busca em
largura. Nessa fase, três propriedades
p
são possíveis de ser alteradas: as páginas que
serão seguidas, a profundiddade da busca, e as páginas que serão indexadas. Para cada
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uma dessas três propriedades, existem alternativas que melhor se encaixam em cada
tipo de aplicação.
A primeira, propriedade de páginas a serem seguidas, inclui os tipos de
páginas que serão varridas, determinando se os links presentes nas mesmas serão
seguidos ou se serão indexados para utilização na fase seguinte. É possível especificar
links para serem excluídos, como por exemplo, links em que a URL contenha: “.jpg”,
“.gif”, “.pnp”, “.exe”, “.zip”, “.pdf”. Além disso, é possível limitar a busca a links
internos ou externos ao link previamente definido.
A profundidade da busca também pode ser alterada, mas geralmente não é
necessária uma profundidade muito grande, quando os links a serem seguidos são
externos. Além disso, o tempo de processamento aumenta muito quando esse número
cresce. Por outro lado, quando os links são internos, a profundidade pode ser maior
pois o número de páginas é restrito ao domínio.
Na propriedade de páginas que serão indexadas é possível definir palavras que
devem estar contidas nos textos das páginas a serem indexadas ou palavras que não
devem estar contidas. É possível ainda definir um limite de tamanho de páginas a
serem indexadas, ou seja, páginas maiores que o valor de Kb definidos, não serão
indexadas.

4.2.1 Visual Web Spider
O programa Visual Web Spider (VWS, 2011), desenvolvido pela Newprosoft
realiza o crawler e a indexação de páginas web de acordo com consultas previamente
determinadas. O software é executado em multi-thread e os resultados podem ser
armazenados em diferentes formatos de arquivos, como Microsoft Access, Excel
(CSV), TXT, HTML, e MySQL.
A Figura 13 apresenta a tela de execução do software, apresentando as páginas
varridas no primeiro panel (superior) e as páginas que foram selecionadas por
atenderem ao critério da consulta, no segundo panel (inferior) e que serão utilizados na
etapa de limpeza dos dados.
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Figura 13 – Visual Web Spider

O software foi escolhido devido ao fato de ser capaz de buscar e capturar da
web todas as informações necessárias para a aquisição dos dados, como título da
página (title tag), conteúdo da página (body tag), palavras-chave, descrição (meta tags),
frequência dos termos buscados e outros.

4.2.2 Limpeza dos dados
A fase de limpeza dos dados consiste na formatação dos textos de maneira que
apenas os dados com significado para o contexto sejam mantidos. Neste sentido, três
abordagens são necessárias. Uma mais global, que analisa o conjunto de documentos
como um todo, uma mais específica que analisa em nível de caracter, e finalmente a
terceira abordagem que leva em consideração o idioma do documento.
A primeira lida com os documentos que serão utilizados para a obtenção do
conhecimento. Durante a etapa da obtenção dos dados, muitas páginas, apesar de
obedecerem aos critérios previamente determinados, ainda assim precisam de uma
análise e decisão se realmente possuem conhecimento significativo o suficiente para
adicionar valor ao conteúdo. Ao contrário, a inserção de informação irrelevante poderia
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comprometer os resultados, fazendo com que a informação importante perca o
significado.
Dessa forma, os documentos são medidos estatisticamente pelas quantidades
de palavras contidos nos mesmos, ou seja, se o documento possui um número pequeno
de palavras distintas, o mesmo não será analisado. Esta etapa não altera o texto para as
fases posteriores, tendo a função apenas de filtro.
Além disso, os termos previamente determinados devem estar presentes no
conteúdo com uma frequência mínima comparados entre si. Ou seja, se a busca possui
3 termos de busca, A, B e C, e os termos A e B aparecem em uma frequência muito
superior ao termo C, esta página não será analisada. Pelo fato do objetivo da
metodologia ser apresentar os conceitos, o fato de retirar algumas informações
divergentes, não afetará diretamente no resultado.
Essa etapa é realizada através de uso de ferramentas que realizam cálculos de
frequência de termos em documentos, como por exemplo, o Statistica, sistema
desenvolvido pela Statsoft (STATISTICA, 2011) Utiliza também um programa
desenvolvido em Java para a análise da proximidade dos termos, pois mesmo que 3 dos
2 termos apareçam com mais frequência, se os 3 aparecem conforme a consulta numa
distância muito próxima, o documento será utilizado.
A segunda abordagem lida com a formatação do conteúdo textual dos
documentos. Isso inclui, por exemplo, a exclusão de caracteres não necessários para a
informação, vestígios do crawler, como por exemplo, tags de HTML, XML, entre
outros.
Outro problema das páginas HTML, especialmente as que divulgam dados de
negócios, comumente utilizam tabelas e/ou marcadores para melhor explicitar a
informação. Se a página é de exposição comercial, é muito provável que a mesma
utilize de recurso de tabela ou até mesmo abas dentro da página para apresentar
conteúdos, especificações, entre outros. Este fato irá impactar na associação entre os
conceitos para a definição do relacionamento entre eles. Por isso, em páginas que
utilizam tabelas, as mesmas devem ser lidas por cada linha existente, conforme mostra
a Figura 14.
A segunda etapa analisa os caracteres provenientes de documentos de
formatos diferentes, como por exemplo, ASCII convertido para outro formato,
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causando caracteres estranhos. Essa conversão é previamente mapeada, através de
listas onde, por exemplo: Ã e Ã¡ significam o caractere acentuado á.

Figura 14 – Exemplo de tabela em documentos da web

Para essa etapa, foi criado um vocabulário contendo apenas os caracteres
especiais alterados durante a fase de obtenção e que devem ser convertidos em seus
caracteres equivalentes. Para isso, foi utilizado um código implementado durante a tese
na linguagem Java para a substituição automática de caracteres especiais.
Na terceira abordagem, foi considerado o idioma do documento. Documentos
que estivessem em outro idioma, senão o português, não foram utilizados no processo.
Para a avaliação e filtro foi utilizada a ferramenta PolyAnalyst. É bastante comum
serem varridos documentos de outros idiomas principalmente em casos em que o site
possui mais de um idioma como alternativa, ou oferece produtos e serviços para outros
países.
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4.3 Extração dos termos
Na fase de extração de termos, cada termo é analisado individualmente
levando em consideração estruturas gramaticais do idioma. Um termo é uma referência
a um determinado conceito e pode possuir uma ou mais palavras, incluindo stop-words.
Além disso, vários diferentes termos podem representar um mesmo conceito.
A presente tese utiliza co-ocorrência entre os termos para identificar conjunto
de palavras que façam mais sentido juntas do que separadas. Palavras que ocorrem
próximas, ou seja, se ocorrerem em uma janela menor ou igual a um valor prédeterminado, numa frequência significante, serão consideradas como um único termo.
Para isso, a maioria dos stop-words é ignorada na contagem de distância entre os
termos.
Se uma palavra ocorre com outra com frequência razoavelmente alta para o
total de termos, mas ocorre também sozinha com frequência também razoavelmente
alta, ambas são consideradas como termos.
Como exemplo, consideramos dois termos ଵ e  ଶ , representando os conceitos
“barril de petróleo” e “valor do barril de petróleo”, respectivamente. É bastante
provável que a frequência do primeiro termo ଵ seja maior que a freqüência do
segundo termo  ଶ , ou caso contrário, aparecerá com freqüência igual, pois o termo  ଶ
está contido no termo ଵ . Ou seja, ଵ     ଶ se  ଶ   كଵ . Porém, se ଵ ocorrem numa
freqüência muito alta no conjunto de documentos, a sua significância pode diminuir.
Para determinar se um conjunto de palavras é um termo ou não, devem-se
levar em consideração estruturas gramaticais e processamento de linguagem natural ou
NLP.
Para isso, devem ser considerados tarefas simples de mineração de textos,
como por exemplo, stemming, e uso opcional de exclusão de stop words, dependendo
da frequência anteriormente citada.
Na etapa de extração de termos, as tarefas realizadas são:
I.
II.

Part of speech
Stemming
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III.

Sinônimo

IV.

Indexação

Tais passos não são realizados necessariamente de forma seqüencial, sendo
algumas vezes repetidos após o processamento de um dado subseqüente.

4.3.1 Part of speech
Para a presente etapa, foi utilizada a ferramenta Temis para a execução do
passo de POS. Foram identificadas principalmente as classes gramaticais nome, verbo
adjetivo. Todos os termos foram armazenados em uma tabela com a sua classe
gramatical. Além disso, a lista de stop-words também foi aplicada com o objetivo de
armazenar tal informação juntamente com as outras classificações. Dessa forma, caso
fosse necessário remontar uma frase, a mesma seria remontada de acordo com o
exemplo abaixo:

A (SW) casa (NOME) é (VERBO) bela (ADJETIVO)

Os termos cujas classes não foram identificadas foram armazenados, porém
sem o preenchimento do campo classe. Sendo assim, cada termo foi adicionado em
uma tabela com os pares termo-classe-posição. Sendo classe igual a N, V, A, SW ou
nulo. Se um termo ocorre mais de uma vez no conjunto de documentos, todas as
instâncias foram armazenadas.
Essa classificação será usada nas fases de stemming, na fase de indexação e na
fase de extração dos relacionamentos.

4.3.2 Stemming
O stemming utilizado para a redução dos termos até os seus radicais foi o
Stemmer Portuguese ORENGO (2001). O algoritmo é aplicado nas palavras para que,
no processo de indexação, cada termo seja identificado pela sua raiz.
Esta etapa foi aplicada levando em consideração a POS de forma que os
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termos fossem substituídos por sua forma coerente com a sintaxe. Como por exemplo,
o termo “fala” do tipo VERBO, foi substituído pelo termo “falar”, enquanto o termo
“fala” do tipo NOME foi mantido como “fala” por representar discurso.
Para parte do processo, a técnica é efetiva, porém não sendo possível
identificar as classes gramaticais para todas as palavras de forma automática, a palavra
armazenada foi aquela que ocorria com maior frequência. Essa estratégia servirá para a
extração de multi-termos com um único termo nas fases posteriores e por isso é
importante a unificação dos mesmos.

4.3.3 Sinônimo
Para a extração de sinônimos, foi utilizada a base de dados léxica para a língua
portuguesa WORDNET BR.
O uso do dicionário visa agrupar palavras com o mesmo significado em um só
termo. Como por exemplo, a palavra “dizer” é sinônimo da palavra “falar”, logo um
dos termos foi substituído pelo outro, sem que altere o sentido da sentença.
Essa fase foi realizada varrendo o dicionário WORDNET BR, e buscando os
seus termos dentro da lista de termos criados na fase anterior.

4.3.4 Indexação
O método de indexação utilizado nesta metodologia visa guardar a estrutura
dos documentos para que possam ser analisadas as posições das palavras e distâncias
entre as mesmas.
Dessa forma, cada documento é mapeado e é indexada a posição de cada
palavra contida no mesmo. É criada uma tabela com o termo e todas as posições que
ocorre em todos os documentos.
Para a extração de multi-termos, a tabela é comparada com ela mesma para
obter a distância entre todos os termos e verificar a ocorrência de co-ocorrência entre
os mesmos. Para isso, foram considerados até três iterações do processo.
Na primeira interação, a tabela de termos, que nessa iteração ainda representa
apenas termos simples, é comparada com ela mesma. Leva-se em consideração a classe
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gramatical da palavra, de forma que apenas termos da mesma classe gramatical fossem
agrupados.
Como por exemplo, na frase “O valor do barril de petróleo está mais caro”,
pode ser reconstruída como “O(SW) valor(N) do(SW) barril(N) de(SW) petróleo(N)
está(V) mais(ADV) caro(ADJ)”. Neste caso, os nomes serão comparados entre si
mesmo possuindo stop-words entre elas, pois os SW não contam como distância. No
exemplo, tanto “valor do barril” quanto “barril de petróleo” foram considerados termos
por possuírem distância igual a um (desconsiderando SW). Os novos termos são
adicionados à tabela com a relevância dos termos dentro do conjunto de documentos.
Tendo executada tal etapa, têm-se todos os termos simples e termos
compostos (agora formados por até duas palavras) no índex. A maioria dos novos
termos terá freqüência igual a um dentro do conjunto total de documentos e esses serão
automaticamente excluídos. A significância de cada termo é calculada e aqueles que
possuem esse valor relativamente baixo comparado aos demais são excluídos visando
reduzir o número de termos desnecessários. Dessa forma, temos dentre, por exemplo,
os termos “valor”, “barril”, “petróleo”, “valor do barril” e “barril de petróleo”, aqueles
que apresentarem menor frequência na lista total de termos, serão excluídos.
Na segunda iteração, os termos resultantes serão comparados entre si mais
uma vez para que encontre os termos que possam englobar mais palavras. No caso do
exemplo “O valor do barril de petróleo está mais caro”, o termo “valor do barril de
petróleo” também será considerado um termo a ser analisado. No cálculo de sua
significância, será mantido caso seja considerado relevante comparado aos demais.
Este processo é repetido mais uma vez, tornando viável que um termo possua
quantas palavras forem necessárias para posteriormente definirem um conceito (mais
as stopwords e numerais, quando for o caso).

4.4 Extração dos Conceitos
Os conceitos são extraídos utilizando um conjunto de abordagens que visam
uma melhor equivalência entre conceitos encontrados.
A diferença com a extração de termos é que nessa etapa, os termos obtidos na
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fase anterior são analisados em um nível mais avançado, utilizando regras, gramática,
dentre outros. Dessa forma, o resultado obtido da atual extração são termos agrupados
em um único conceito, com mais significado para o conhecimento buscado.
Algumas regras foram implementadas em um programa Java para que fossem
detectados termos com o mesmo significado e que fossem agrupados ou termos fossem
agrupados entre si.
Todas as regras foram selecionadas de acordo com a frequência que ocorrem
dentro do conjunto total de documentos.
• Os números dentro das frases foram temporariamente substituídos por
%número%, e consequentemente os termos que diferenciavam apenas por
números foram agrupados. Por exemplo, “televisão de 40 polegadas”,
“televisão de 32 polegadas” viraram “televisão de %número% polegadas”;
• Termos que se diferenciam por apenas stopwords contidos internos dele,
por exemplo, “televisão de %número% polegadas” e “televisão %número%
polegadas”;
• Palavras ocorrendo invertidas dentro da sentença, como por exemplo,
“Samsung televisão” e “televisão Samsung”;
• Palavras repetidas dentro da frase, independente da posição que ocorra, seja
sequencialmente, ou separadas por outro termo;
• Análise gramatical – busca de relações freqüentes entre adjetivo e nome
Todas essas regras visam diminuir o número de termos, agrupando aqueles
que possuem o mesmo significado. Sendo aplicada todas as regras exaustivamente, são
considerados como conceitos.
A partir dos resultados, os conceitos serão analisados pela fase de extração de
relacionamento.

4.5 Extração de Relacionamentos
Uma vez identificados os termos importantes no contexto do assunto, o
relacionamento entre tais termos se torna uma tarefa fundamental. Foram executadas
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três processos para a execução da presente etapa. A extração de relacionamentos de
acordo com regras gramaticais, a identificação pelo uso de templates da internet e
finalmente, a identificação de similaridades dentro de um conjunto grande de
conceitos.

4.5.1 Relações Gramaticais
A análise gramatical entre os termos é o principal fator a ser considerado na
extração de relacionamentos. Os verbos são, a princípio, indicadores de relações
semânticas entre dois conceitos. A relação semântica da tupla (Conceito,
Relacionamento, Conceito) possui uma relação gramatical na forma (Nome1, Verbo,
Nome2), onde cada termo na relação representa conceitos.
Dessa forma, a posição dos conceitos foram comparados com cada um dos
verbos e aqueles que estão presentes imediatamente juntos com os verbos foram
considerados como possível relacionamento. A freqüência da co-ocorrência dos
mesmos termos separados pelo mesmo verbo foram considerados para indicar uma
força maior ou menor do relacionamento. Neste caso, a simples contagem de
ocorrência foi considerada sem levar em consideração a quantidade de documentos em
que ocorreu.
Dessa forma, conceitos frequentemente relacionados por um mesmo verbo
foram considerados como um relacionamento.

4.5.2 Uso de templates
Apesar das relações gramaticais possuírem uma importância muito grande na
extração de relacionamento, a forma de apresentação dos dados na internet torna
impossível o entendimento das relações através dessa etapa.
Por isso, uma importante particularidade a ser considerada em análise de
características apresentadas em páginas web, é a análise de templates. É comum, por
exemplo, um determinado site apresentar um produto em páginas conforme mostrado
na Figura 15 onde ocorre uma lista de características dos produtos, seguidos das
características presentes no produto. Além disso, as palavras “sim” ou “não”, na frente
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de uma característica indicam a presença ou não da mesma dentro do produto. Dessa
forma, os conceitos seguidos da palavra “não” devem ser excluídos da análise.

Figura 15 – Template de tabelas em páginas

Deve-se analisar ainda casos que ocorrem como na Figura 16, em que a
ausência de alguma característica é indicada previamente à apresentação da lista dos
itens. Nestes casos, o template pode ser ignorado quando forem analisadas
características de produto e não de um determinado modelo, uma vez que o fato de
negar a existência da característica no modelo, indica a possibilidade de outros
modelos possuírem tal característica. Porém, o template deve ser cuidadosamente
analisado quando for realizada a análise de modelos específicos, levando em
consideração de forma que a sensibilidade da presença ou não deve ser considerada.
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Figura 16 – Template de itens não inclusos

4.5.3 Similaridade entre conceitos
A quantidade excessiva de documentos faz com que associações entre termos
semelhantes ou relacionados sejam repetidas. A partir de um determinado conceito, a
maioria dos sites apresentam as associações de forma semelhante.
Quando uma característica é do tipo um-para muitos, os muitos podem ocorrer
de forma seqüencial ou variar apenas algum termo dentro dos termos. Foram
considerados dois casos, um quando correm números dentro do conjunto e quando há
uma sentença de termos com um sub-termo mais comum.
No primeiro caso, a etapa analisa termos que possuem similaridades e visa
extrair as diferenças entre eles. Aqui os números são considerados para extrair as
diferenças entre as características, como por exemplo, varias ocorrências do termo
“%numero% polegadas”, representam ocorrências como “40 polegadas”, “32
polegadas”, “29 polegadas”, entre outros. Dessa forma, o relacionamento de
“polegadas” com os diversos valores pode ser considerada.
NO segundo caso, termos que possuem um sub-termo mais comum também
devem ser analisadas como por exemplo, “Cartão de memória SD, MMS, SDHC,
Secure”, “Cartao de memória SD, XD”, “Cartao de memória Kingston, Compact”
indicam que “cartão de memória” é o termo a ser relacionado juntamente com “SD”,
“MMS”, “SDHC”, “XD”, “Secure”, “Kingston” e “Compact” que puderam ser
separados entre si, por estarem separados por vírgula, ponto e vírgula ou pela
conjunção “e”.
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4.6 Mapas Conceituais
Uma vez coletadas todas as informações dos conceitos e relacionamento entre
eles, os mapas conceituais podem ser criados.
Para o desenho dos mapas foi utilizada a ferramenta CMapTool e a inserção
dos conceitos foi realizada de forma manual.
Para cada assunto analisado, um número muito grande de conceitos é gerado.
Porém nem todos conseguem detectar algum tipo de relacionamento com outro. De
qualquer forma, o mapa foi montado obedecendo à seguinte sequência de passos:
•

Iniciar a montagem do grafo com o conceito principal, representativo do
assunto;

•

N = 1;

•

Repete

•

•

Buscar os conceitos de nível N;

•

Inserir no mapa os conceitos de nível N;

•

N = N + 1;

Retirar os conceitos menos relevantes até que seja visualmente viável.
Sendo o nível 1 aqueles termos relacionados com o assunto principal, ou seja,

aquele pesquisado pega ferramenta de busca, por exemplo, o produto, o serviço ou a
empresa. O nível 2 é formado pelos termos que se relacionam diretamente com o nível
1, e assim sucessivamente.

4.6.1 Comparação de mapas
A comparação de objetos tem o objetivo de destacar a diferença de
funcionalidades entre os objetos, mas também pode destacar a diferença de divulgação
da informação. Conceitos considerados importantes de uma maneira geral, podem não
serem citados ou dados a devida importância em algum determinado documento.
Tal processo pode ser feito de duas maneiras. A primeira é aplicando a mesma
sequência de passos da metodologia em cada um dos objetos a serem comparados. A
segunda é buscar nos documentos de cada objeto os conceitos encontrados
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anteriormente. Dessa forma, obtêm uma lista de conceitos para ambos os objetos e o
mapa de ambos podem ser criados.
Uma vez possuindo os dois mapas conceituais dos objetos, os conceitos dos
objetos são marcados com um flag, sendo configurado, por exemplo “A” para os
conceitos de um objeto, e “B” para os conceitos de outro objeto. Os conceitos são
reunidos em uma única lista, e aqueles que ocorrem duas vezes o flag são alterados
para, por exemplo, “C”.
Nessa forma, é imprescindível a correta análise do template apresentado pela
página web, uma vez que é bastante comum um produto ser apresentados mostrando
diversos conceitos existentes seguido de palavras chaves como “sim” e “não” para
indicar a presença ou ausência de tal característica no produto.
Os mapas de ambos os objetos são então, simultaneamente montados como se
fosse apenas um objeto. Dessa forma, os conceitos que apenas ocorrem em A são
destacados de uma cor c1, os conceitos que apenas ocorrem em B são destacados de
cor c2, e conceitos que ocorrem em ambos, são destacados com uma cor c3.

4.7 Considerações sobre o Capítulo
As ferramentas comerciais utilizadas foram escolhidas devido ao fato de
exercerem parte da metodologia de maneira eficiente e produzir resultados que são
facilmente exportados para serem utilizados pela metodologia sugerida. Apesar disso,
as fases executadas por tais ferramentas poderiam ser implementadas e unidas com o
restante da metodologia, tornando o processo mais independente de intervenção
humana e consequentemente, de código externo.
Cada etapa é realizada de forma seqüencial e as sub-etapas de forma
interativa. Além disso,
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5

Estudos de Caso

A metodologia proposta tem o objetivo de interpretar as informações
disponíveis na web e exibi-las de maneira que torne mais rápida o entendimento do
conteúdo exibido. Para a execução da metodologia, a série de passos é aplicada em um
três estudos de caso cujos dados foram coletados a partir de web sites específicos. A
metodologia foi aplicada conforme descrita no capítulo 4.
Foram abordados três tipos de problemas: a análise de produtos, de empresas e
de serviços. O objetivo da variação dos tipos de estudos de caso é mostrar a
diversidade do modo de exibição da informação. Apesar dos passos serem executados
quase que seqüencialmente, por diversas vezes é necessária a intervenção humana para
interpretar determinado conteúdo. Dessa forma, os resultados possuem diferentes
direcionamentos e consequentemente podem ser aplicados em diferentes áreas.
A seguir são apresentados os estudos de caso. O primeiro, aplicado a produto,
tem por objetivo facilitar o entendimento dos detalhes do domínio. Dois produtos são
então comparados visando auxiliar na tomada de decisão. O segundo estudo de caso,
aplicado em uma empresa, tem o objetivo de mostrar os assuntos com o qual a empresa
lida. E finalmente o terceiro estudo de caso, tem o objetivo de comparar duas empresas
de prestação de serviços de maneira a ressaltar a competitividade. Apesar de tais
abordagens terem sido escolhidas, outras diferentes poderiam produzir outros
resultados diferentes do atualmente apresentado.

5.1 Aplicação em Produtos
O objetivo da aplicação da metodologia em informações de produtos que estão
disponíveis na web é criar um mecanismo que facilite a compreensão dos conceitos
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básicos e complexos que compõe cada um dos produtos.
O principal desafio desse estudo de caso é a quantidade de características e
diversidade de cada um dessas características que devem ser mapeada de forma que
melhor representem o objeto de estudo.
A partir dos resultados, espera-se obter uma maior compreensão dos produtos
tornando possível a comparação entre as diversas marcas e modelos existentes no
mercado.

5.1.1 Aquisição e preparo dos dados
O presente estudo de caso trata de dados obtidos através da internet para
produtos relacionados a “Porta Retrato Digital”. O motivo da escolha de tal produto se
deve ao fato do mesmo possuir pouca complexidade comparado a outros eletrônicos
que possuem funcionalidades variadas. A profundidade da busca foi feita com base em
cinco níveis.
Foram capturados dados de páginas de oferta de produtos. Dessas páginas,
foram varridas 11857 páginas que possuíam algum termo que indicasse uma possível
presença do objeto de estudo. Dessas páginas, 7064 foram filtradas por não
apresentarem o número mínimo de palavras chaves pré definidas após a realização de
filtros e limpeza de dados, conforme previsto na metodologia. Os termos “porta”,
“retrato” e “digital” deveriam estar presentes nos documentos no mínimo uma vez cada
e não existir mais de um termo entre os mesmos. Dessa forma, as seguintes regras
foram aplicadas nas páginas capturadas para filtrar os documentos:
• Contem(porta)
• Contem(retrato)
• Contem(digital)
• Distancia(retrato, digital) <= 2
• Distancia(porta, retrato) <= 2
Onde as funções “Contem” e “Distancia” indicam se o termo está presente no
documento e a distancia entre os tokens dentro do documento, respectivamente.
Além disso, essa fase inclui a preparação dos termos, devolvendo a correta
formatação dos mesmos, caso haja algum erro, como por exemplo, na palavra
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“impressÃ£o” que representa a palavra “impressão”. Por isso, deve-se substituir os
caracteres especiais alterados por possuírem diferentes formatações em páginas WEB.
A Tabela 2 mostra alguns dos caracteres especiais inseridos num dicionário de
substituição. Para evitar outros problemas com caracteres especiais, todas as letras que
possuíam algum tipo de acentuação foram substituídas pela sua forma equivalente sem
acentuação, por exemplo, a letra “á” foi substituída pela letra “a”.

Tabela 2 – Exemplo do dicionário de caracteres com a forma para a qual foi substituída, a forma
que representava, e a forma que estava representada nos textos

Caracteres

Caracteres com

Substituídos

acentuação
a

á

Ã

Ã¡

a

ã

Ã£

Ãƒ

e

é

Ã©

Ã‰

e

ê

ÃŠ

Ãª

i

í

Ã-

o

ó

Ã”

ï¿½

o

õ

Ãμ

Ã•

o

ô

Ã´

u

ú

Ã¹

Ãº

c

ç

Ã‡

Ã‡

“”

€™ â€™

ï¿½

Ã¢

Ã³

Ã“

Uma vez realizada essa etapa, os dados estão devidamente formatados com a
linguagem corrente de acordo com o domínio e filtrados o suficiente para serem
encaminhados para a próxima etapa de extração de termos.

5.1.1.1.

Vocabulário

O uso de vocabulário no presente exemplo foi de grande importância para a
identificação de termos que ocorreram de maneira errônea dentro do documento. Neste
caso, todas as palavras que não ocorriam no vocabulário da língua portuguesa foram
analisadas de forma automática. Algumas entradas foram adicionadas manualmente,
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como por exemplo, o nome dos produtos, marcas e códigos de identificação.
Foram identificadas palavras que estavam digitadas de maneira incorreta,
palavras que estavam coladas uma nas outras, e apalavras com caracteres diferentes dos
alfanuméricos.
Por exemplo:
• 7polegadas
• polegadasRetrato
• Polegad
• Polegadass

5.1.2 Extração de Termos
A técnica de extração de termos irá analisar palavras individuais ou conjunto
de palavras semântica e sintaticamente para melhor extrair os conceitos a serem
considerados.
De acordo com a metodologia, as técnicas visam buscar os termos (palavras
sozinhas ou conjunto de palavras) que serão considerados como conceitos
posteriormente. No ponto de vista do estudo de caso, os termos serão considerados de
acordo com o domínio e formato da página.
Os dados aqui apresentados são compostos de informações simples,
produzidos pela execução de tarefas de estatística e de pré-processamento de texto
dentro do contexto de mineração de textos como por exemplo, stemming e stop words.
Para facilitar a análise dos termos e redução do número de ambiguidades, o
termo “Porta retrato digital” foi transformado no termo “portaretratodigital”, sem o
espaçamento.

5.1.2.1.

POS

Durante a presente etapa, foram buscadas informações sintáticas no conjunto
total de documentos. Essa etapa é importante para a fase de extração de regras, que
induz, por exemplo, que um verbo entre dois substantivos pode representar um
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relacionamento entre ambos.
Numa primeira abordagem, foi feita a análise sintática e identificou-se que o
conjunto de termos possui a seguinte quantidade de termos: 942 adjetivos, 3242 nomes
e 701 verbos. Essa informação foi obtida através de análises no programa TEMIS. Uma
vez feita tal análise, foi possível observar que vários termos ocorriam em mais de um
tipo gramatical. Exemplos dessa situação podem ser encontrados na Tabela 3.

Tabela 3 – Termos que possuem mais de uma classificação sintática

Stem

Verbo

Adjetivo

Nome

Baix

Baixar

Baixo

Carreg

Carregar

Carregado

Captur

Capturar

Forneced

Fornecer

Fotograf

Fotografar

Fotografia

Impress

Impressão

Impressão

Carregador
Captura

Fornecedor

LCD

LCD

LCD

Monitor

Monitor

Monitor

Todos os termos foram marcados e armazenados com a sua classe sintática.
Para aqueles que possuem mais de uma classe, foi armazenada uma instância para cada
uma das classes encontradas. A seguir, o algoritmo de stemming foi aplicado visando
unificar as palavras com mesmo significado, como por exemplo, “polegadas” e
“polegada”.

5.1.2.2.

Sinônimo

Vários sinônimos foram identificados nessa fase, inclusive, a identificação de
linguagem coloquial, como e abreviações por ocorrerem no mesmo tipo construção
semântica apresentada diversas vezes durante o texto.
Para isso, foram utilizados dicionários previamente definidos, e entrada
manual de alguns registros. Alguns exemplo de termos substituídos são listados a
seguir:
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• “Tela” equivale a “display”
• “Foto” equivale a “retrato”
• “s/” equivale a “sem”
• “c/” equivale a “com”
• “7 Pol” equivale a “7 polegadas”
• “aprox.” equivale a “aproximadamente”
• “Digital photo frame” e “dpf” equivalem a “porta retrato digital”
• “Aceita os formatos” e “é compatível com”
Algumas entradas foram sugeridas pelo algoritmo, por possuírem padrões
semelhantes, enquanto outros foram adicionados manualmente.

5.1.2.3.

Indexação

A partir de todos os passos já aplicados, temos uma relação de termos e suas
respectivas posições dentro do documento. Para a fase de indexação, a relação
freqüência, quantidade de documentos e posição dentro do documento foram
consideradas. Os termos apresentados na Tabela 4 são aqueles que possuem maior
frequencia de um total de 4729 termos considerados. São termos isolados sem que a
proximidade das palavras dentro deles tenha sido considerada. A partir de então, todos
os pares de dois termos que ocorriam consecutivamente foram considerados como
sendo multi-termo, desconsiderando stopwords e números. Inicialmente, todos os
conjuntos de duas palavras foram considerados como um termo. Porém, apenas os mais
freqüentes, incluindo multi-termo e termo simples, foram mantidos. Essa tática não
significa perda de dados, pois o volume de termos criados é superior à capacidade de
visualização no mapa. Essa mesma etapa foi repetida mais duas vezes visando
aumentar o número de termos significativos e freqüentes no conjunto de documentos.
A Tabela 5 apresenta os termos compostos mais freqüentes do conjunto de
termos encontrados.
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Tabela 4 – Termos de maior significância

Termo

Freqüência

Suporte

portaretratodigital
polegadas
memoria
cartao
retrato
foto
axion
opeco
relogio
player
interna
pandigital
função
kodak
easyshare
chaveiro
slideshow
porta
digitais
display
Lcd

38398
39445
8594
8431
4881
3208
3121
2858
2839
6777
2553
2258
1818
3496
1638
1533
1493
1781
1351
3256
2347

4809
4013
2458
2668
2367
1906
1814
1255
1748
2443
773
1139
12
1795
1326
1372
1014
1191
1032
987
3457

Tabela 5 – Termos extraídos do estudo de caso de Porta Retrato Digital

Termo
tela lcd
mp3 player
controle remoto
memoria interna
cartão de memoria
avi tela
entradas usb
fotos digitais
polegadas widescreen
cartão de memoria
leitor de cartão embutido
mp4 player
função slideshow
relogio analogico
função de relogio
reproducao de videos
formatos de fotografia

Frequência
3961
2462
2454
2388
2385
1726
1716
1016
920
840
766
732
684
600
562
551
467
68

5.1.3 Extração de Conceitos
Para a extração de conceitos das páginas de produtos, foi utilizado
principalmente o método de regras. Este caso se adapta bem à formatação das páginas
web e como as informações são apresentadas.
Na identificação de regras, cada uma possui um suporte e uma frequência
mínima dentro do conjunto de frases extraídas. As regras representam similaridades
que ocorrem entre sentenças o que indica uma possibilidade de tais sentenças
representam o mesmo conceito e por isso deve ser investigado.
• Termos identificados e que se diferenciam por apenas stopwords contidos
internos dele
• Palavras ocorrendo invertidas dentro da sentença
• Diferença de números dentro da frase
• Palavras repetidas dentro da frase, independente da posição que ocorra, seja
sequencialmente, ou separadas por um outro termo
• Espaço entre termo e número como: %numeroTermo e %numero Termo
(por exemplo, 2Gb e 2 Gb)
A Tabela 6 apresenta um conjunto de exemplo de frases que representam o
mesmo conteúdo, agrupados na mesma linha. Tais frases podem ser consideradas
regras extraídas de acordo com as similaridades apresentadas.
Como por exemplo, a regra número 1 da Tabela 6 apresenta duas regras
semelhantes que diferem apenas pelo fato da segunda possuir uma stopword. Foi
identificado que a quantidade de vezes que tais termos ocorriam na mesma
proximidade, separado apenas por um número, era relativamente alta. Já na regra
número 3, os mesmos termos ocorriam em ordens diferentes. Na regra número 4, uma
mesma palavra ocorre duas vezes dentro do termo, neste caso, uma das vezes é
desconsiderada.
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Tabela 6 – Regras com similaridade para produtos

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
28
30
31

Regra
lcd de %number% polegadas | lcd %number% polegadas
resolucao %number% x %number% pixel | resolucao de %number% x
%number% pixel
samsung portaretratodigital media player | portaretratodigital samsung media
player portaretratodigital
smartparts portaretratodigital sp8prt | portaretratodigital smartparts
portaretratodigital
samsung portaretratodigital | samsung portaretratodigital samsung |
portaretratodigital samsung portaretratodigital
samsung portaretratodigital media player | portaretratodigital samsung media
player
samsung portaretratodigital kodak easyshare | portaretratodigital samsung
kodak easyshare
produtos portaretratodigital | portaretratodigital produtos portaretratodigital
produtos portaretratodigital selo portaretratodigital | produtos portaretratodigital
selo
portaretratodigital sp800ws | sp800ws portaretratodigital sp800ws
portaretratodigital sony | portaretratodigital sony portaretratodigital
portaretratodigital sony leadership | portaretratodigital sony portaretratodigital
leadership
portaretratodigital smartparts | portaretratodigital smartparts portaretratodigital |
portaretratodigital smartparts smartparts portaretratodigital
portaretratodigital samsung coby lcd | samsung portaretratodigital coby lcd
portaretratodigital philips | philips portaretratodigital philips
portaretratodigital philips retrato | philips portaretratodigital philips retrato
portaretratodigital kodak easyshare p730m | p730m portaretratodigital kodak
easyshare
portaretratodigital hp | portaretratodigital hp hp portaretratodigital |
portaretratodigital hp hp
portaretratodigital hp selo | portaretratodigital hp selo portaretratodigital
portaretratodigital hp df105b | portaretratodigital hp hp df105b
portaretratodigital genius | portaretratodigital genius portaretratodigital
portaretratodigital genius sp8prt | portaretratodigital genius portaretratodigital
sp8prt
portaretratodigital genius selo portaretratodigital | portaretratodigital genius selo
portaretratodigital dp882 | dp882 portaretratodigital dp882
opeco portaretratodigital hp df105b | portaretratodigital opeco hp df105b
opeco portaretratodigital coby lcd | portaretratodigital opeco coby lcd
mp4 player portaretratodigital coby | mp4 player coby portaretratodigital
kodak portaretratodigital hp df105b | portaretratodigital kodak hp df105b
exclusivo memorex portaretratodigital | exclusivo memorex portaretratodigital
memorex
coby coby retratos | coby retrato
foto redução | redução de foto
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Outro exemplo de regra é extraído comparando as palavras que ocorrem
dentro do contexto das conjunções “de” e “com”. A Tabela 7 apresenta os termos que
aparecem imediatamente juntos com o termo “Porta Retrato Digital” através das
conjunções “de”, apresentado em (a) e com a conjunção “com” apresentado em (b).
Estes termos possuem relacionamento direto com o produto analisado e indicam as
características que possui e as variações que ocorrem dentre tais características.

Tabela 7 – (a) Tabela com os termos que aparecem ligados pela conjunção “de”. (b) Tabela com
termos que aparecem ligados com a conjunção “com”.

Conjunção “de”
Lcd
player
cartao
1.5
cartoes
funcao
2gb
chaveiro
3.5
2.0
slideshow
1.1
foto
1gb
1.4
2.8
2.4
calendario
128mb
14.2
8gb
compativel
10.4
video
(a)



Frequência
3010
2230
2095
1731
1579
1490
1406
1351
1304
1288
1241
1122
1106
1082
1060
911
854
848
799
777
775
773
736
726



Conjunção “com”
lcd
mp3
player
cartao
coby
sd
fotos
axn9905
axion
1.5
para
cartoes
funcao
mp4
2gb
chaveiro
dp151
samsung
3.5
slideshow
2.0
1.1
dp769
pan7056
sp70ewbp
digital
2.8
digitais
calendario
radio
 ;ďͿ

Frequência
3156
2772
2431
2112
2058
2033
1859
1732
1701
1653
1613
1575
1495
1436
1423
1370
1364
1346
1311
1249
1219
1203
1096
1049
1012
1003
976
969
850
805
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Tabela 8 – Conceitos extraídos de páginas

Conceito
cartão de memoria
lcd
dane elec portaretratodigital
display lcd
memoria interna
mp3 player
tela lcd
entradas usb
leitor de cartão embutido
polegadas smartparts
controle remoto
pan digital
mp3
fotos
polegadas widescreen
usb
coby portaretratodigital
polegadas mp3
smartparts
1gb
cartão
polegadas entradas
relogio
porta retratos
512mb
pal memoria
8gb
hc
relogio analogico
mp4 player
2gb
polegadas impressora
avi tela
função slideshow
spf
fotos digitais
cartão de memoria

Frequência
Global
2385
13431
10443
3120
2388
2462
3961
1716
766
1287
2454
626
3370
1574
920
660
1247
1830
609
1922
952
749
986
1671
945
1962
1057
1044
600
732
1759
591
1726
684
593
1016
840

Quantidade de
Documentos
401
2730
3067
924
723
887
1557
694
312
567
1172
306
1755
848
505
378
722
1102
378
1199
617
499
677
1158
662
1379
774
768
478
584
1427
486
1443
591
515
912
758

A Tabela 8 apresenta os conceitos finais considerados para a próxima etapa da
metodologia. Nela são apresentadas, além dos conceitos, a frequência global e a
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quantidade de documentos que ocorrem. Tais termos são resultados da extração de
termos, seguidos pela análise e processamento das regras que geram os conceitos e que
os relacionarão entre si. No total, 4.067 conceitos foram considerados para serem
utilizados na etapa de extração de relacionamentos.

5.1.4 Extração de Relacionamentos
A análise do relacionamento baseia-se na co-ocorrência de conceitos dentro
dos documentos. Os 4067 conceitos analisados representando o domínio estudado, e
incluem termos simples e multi-termos, que apresentam frequência alta.
A Tabela 9 apresenta os conceitos diretamente ligados ao termo principal
“Porta Retrato Digital”, os chamados de segundo nível. Na tabela estão representados o
conceito principal, os conceitos relacionados, a distância média e a quantidade de
documentos que co-ocorrem.

Tabela 9 - Termos relacionados aos conceitos de primeiro nível de Produtos

Termo de Primeiro
Nível
Porta Retrato Digital
Porta Retrato Digital
Porta Retrato Digital
Porta Retrato Digital
Porta Retrato Digital
Porta Retrato Digital
Porta Retrato Digital
Porta Retrato Digital
Porta Retrato Digital
Porta Retrato Digital
Porta Retrato Digital
Porta Retrato Digital
Porta Retrato Digital
Porta Retrato Digital
Porta Retrato Digital
Porta Retrato Digital

Termos do Segundo
Nível
Tela
USB
Entradas
Chaveiro
Cartao de Memoria
função
slideshow
Memoria Interna
Lcd
Impressora Embutida
Controle remoto
Widescreen
Polegadas
formato
Player
relógio

Distância
Média
1,4
2,22
3,34
3,995
4,01
4,235
4,235
4,705
5
5,165
5,24
5,31
5,4
6,5
6,5
8,5

quantidade de
documentos
2328
1533
598
1370
1515
1181
1014
742
3405
1070
1491
552
3974
1007
2428
1742

A Tabela 10 apresenta os conceitos relacionados com os conceitos de segundo
nível (ou seja, aqueles de terceiro nível). Da mesma forma, são apresentadas as
distâncias entre os termos de segundo nível e de terceiro nível, assim como a
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quantidade de documentos em que ocorrem. Nem todos os principais conceitos
relacionados ao principal estão sendo exibidos na tabela. Isso se deve ao fato de que
alguns conceitos se relacionam tão fracamente com outros que não possuem um
terceiro nível de relacionamento.
Tabela 10 - Termos relacionados aos conceitos de segundo nível de Produtos

Termo de Segundo
Nível
Cartão de Memória
Cartão de Memória
Cartão de Memória
Entradas
Entradas
Entradas
Entradas
Entradas
Formato
Formato
Formato
Formato
Função
Função
Função
Função
Função
Função
Player
Player
Player
Player
Player
Polegadas
Polegadas
Polegadas

Termos do Terceiro
Nível
sdhc
%number Gb
sd
sd
usb
cartao de memoria
ms
xd
video
digital
jpeg
musica
relogio
fotos
alarme
mp3
reproducao
slideshow
borda
mp4
controle
bivolt
mp3
widescreen
%numero
mp3

Distância
Média
1,05
1,78
3,00
1,45
1,95
3,08
3,13
3,25
1,25
1,80
1,95
4,49
1,60
1,95
2,05
2,35
3,65
8,00
2,48
3,33
3,34
3,51
3,74
1,62
2,20
3,25

quantidade de
documentos
495
400
1283
543
484
225
105
71
114
143
125
103
609
854
305
1066
315
982
605
1404
1148
532
2193
534
2640
2771

Há ainda conceitos que se relacionam fortemente com outros conceitos, porém
não possuem uma relação direta com a árvore criada. Dessa forma, esses conceitos
serão ignorados do mapa conceitual.
Devido à alta complexidade apresentada entre a visualização de todos os
conceitos, apenas aqueles que apresentam maior relevância foram utilizados para a
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montagem do grafo.

5.1.5 Montagem do grafo
Uma vez obtidos os principais conceitos e os relacionamentos entre eles, o
mapa conceitual pode ser facilmente criado. Para isso foram utilizados níveis de
similaridade, onde os conceitos mais próximos de “Porta Retrato Digital” foi
considerados de segundo nível e aqueles que ocorrem próximos aos de segundo nível
foram considerados de terceiro nível, e assim sucessivamente.
A seguir são apresentados os conceitos próximos a cada um dos conceitos
analisados:
•

Porta Retrato Digital: Polegadas, Lcd, Tela, Cartao de Memoria, Player,
Controle remoto, USB, Entrada, memória interna, função, relógio, slideshow,
Chaveiro, Impressora Embutida, Widescreen, formato

•

Polegadas: 7, 8, MP3, 9, 10.4, Widescreen, 5.6, 11, 6, 3.5, 1.5, 10.1, 6.4, 5, 8.4,
10.5

•

Cartao de Memoria: SD, 2GB, SDHC, Secure, 1GB, XD, Compact, Kingston,
4GB, MMS

•

Player: MP3, MP4, Controle, Borda, bivolt, GPS, midia, camera, multimidia

•

Controle: Navegacao, luminosidade, volume, Brilho, exposicao

•

Entrada: Cartoes de Memoria, USB, SD, MS, XD,

•

Funcao: Slideshow, relógio, MP3, fotos, imagens, reprodução, despertador,
rotação, equalização, zoom, visualização, calendário, transicao, desligar/ligar,
alarme

•

Formatos: JPEG, MP3, Musica, vídeo, MP4, arquivos, PAL, WMA, chaveiro,
AVI, MJPEG, SUPORTA, BMP, foto, MPEG, DVD, áudio, Digita, HDD, LED,
PDF, VGA
A partir dos resultados de conceitos e relacionamento entre eles, o grafo

representando o mapa conceitual do assunto foi manualmente montado utilizando o
software CMapTool.
A mapa da Figura 17 apresenta o conceito de primeiro nível (Porta retrato
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digital) e os termos relacionados a ele. Foram incluídos ainda os termos que foram
considerados como frases de ligação entre os conceitos, ou seja, que expressem algum
relacionamento entre eles.

Figura 17 – Conceitos diretamente relacionados com o conceito principal

Na Figura 18 a relevância entre os termos foi reavaliada e constatou-se que
alguns conceitos, apesar de co-ocorrerem no mesmo número de documentos, ocorriam
mais próximos de conceitos já incluídos no mapa. Dessa forma, o mapa conceitual foi
reorganizado, realocando conceitos de nível dois para conceitos de nível três visando
melhorar a hierarquia e forma de apresentação da informação.
A figura 19 mostra o mapa conceitual final com três níveis de conceitos,
diretamente relacionados ao conceito principal, Porta Retrato Digital. Dessa forma,
apenas os conceitos mais relevantes para cada conceito individual foi sendo adicionado
ao mapa.
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Figura 18 - Conceitos do primeiro nível reorganizados para níveis de maior relevância
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Figura 19 – Mapa conceitual – Produto
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5.1.6 Comparação de produtos
Dois produtos foram selecionados aleatoriamente para serem reproduzidos na
comparação de mapas. O primeiro produto, o modelo SP8PRT da marca OPECO e o
produto AXN9905 da marca AXION.
Os mapas foram gerados baseados no mapa conceitual anterior, ou seja, a
partir das características já identificadas, foram buscadas nos documentos de cada
produto, aquelas características também presentes.
A metodologia aplicada sobre os dados deste produto foi baseada nas
informações do mapa global de Porta Retrato Digital. Ou seja, após realizar a etapa de
extração de conceitos, todos os conceitos extraídos do produto específico foram
buscados no mapa global visando utilizar o mesmo mapa para que novos conceitos não
fossem criados, utilizando apenas um mapa como modelo para todos os outros que
serão comparados.

Figura 20 – Mapa do produto sp8prt baseado no mapa anterior
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A Figura 20 representa o mapa conceitual do modelo de porta retrato digital
sp8prt. Foram utilizados 5 documentos na extração de conceitos deste produto. Se o
mapa conceitual for comparado às especificações técnicas do produto, poderá ser
observado que faltam características, como por exemplo, tamanho da memória interna.
Essa característica poderia ter sido de relevância caso tivesse sido analisada em apenas
dados do modelo. Desse modo, utilizar diversos modelos para criar um mapa
generalizado das principais características faz com que o conhecimento como um todo
do objeto seja mais bem entendido, porém perde a especificidade de um determinado
modelo.
A Figura 21 representa o mapa do modelo AXN9905. Para este produto, foram
utilizados 25 documentos na fase extração de conceitos. Da mesma forma que no
produto anterior, algumas características mais específicas do produto não estão
contidas no mapa. No presente modelo, apesar de possuir a função de rotação, a mesma
não foi inserida, pois é comum nas descrições de tal produto estar escrito: “Pode ser
utilizado na posição vertical e horizontal”. Neste caso, o nível de detalhamento das
regras que obtiveram os conceitos deveria ser mais generalizado para essa regra, de
forma a entender que se utiliza em duas opções, também pode realizar rotação.

Figura 21 – Mapa do produto AXN9905 baseado no mapa anterior
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Figura 22 – Mapa Conceitual de comparação de dois produtos.
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O mapa conceitual apresentado na Figura 22 representa apenas os conceitos
encontrados nos modelos selecionados para comparação. Ou seja, os conceitos que não
estão presentes em nenhum dos modelos foram retirados. Três cores foram utilizadas
para desenhar o mapa: uma para os conceitos que aparecem em ambos os modelos,
uma para conceitos que aparecem no modelo AXN9905 e finalmente, uma cor para o
modelo sp8prt.

5.1.7 Considerações sobre o estudo de caso
O presente estudo de caso apresentou o processo de criação de mapas
conceituais para produtos cujo principal desafio era identificar as diversas
características de cada um deles.
Devida à alta complexidade do assunto, os mapas apresentados como
resultados da aplicação da metodologia podem não possuir todos os conceitos que
envolvem o produto. Para que fossem possíveis de serem analisados, os conceitos mais
específicos e menos freqüentes (aqueles de nível menor) não foram visualizados nos
mapas criados.
Para representar um mesmo assunto, existem várias formas de desenhar o
mesmo conhecimento, onde pode ser destacada uma ou outra característica e
especificando ou não um determinado conceito. A decisão de expandir o conceito cabe
à pessoa que está analisando, conforme navega pelas características há a necessidade
ou não de mais detalhes.
A comparação dos mapas auxilia no entendimento das principais
características que diferenciam um modelo do outro. Baseado no mapa pode-se
identificar, por exemplo, qual modelo é maior ou possui mais funções. Seria possível
ainda um comprador escolher as características que gostaria para então buscar o
produto que melhor o satisfaça.
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5.2 Aplicação em Empresas
O presente estudo de caso lida com informações disponíveis na internet que
estão contidos em sites da empresa analisada.
O principal objetivo do estudo de caso é analisar as informações fornecidas
através de mapas conceituais que expliquem a organização dos principais assuntos da
empresa. Por esse motivo, apenas informações disponibilizadas pelo próprio site da
empresa foram utilizadas, para que desta forma, tivesse como resultado, apenas o que a
empresa diz sobre ela mesma, não sendo influenciada por sites externos. Dessa forma,
outros sites de informações na web, como jornais e blogs externos não foram
utilizados.

5.2.1 Aquisição e Preparo dos dados
A empresa cujo site foi analisado é a Petrobras. Tal empresa foi escolhida
devida à alta complexidade do assunto envolvido. Os dados obtidos foram retirados
primeiramente do domínio principal (www.petrobras.com), e em seguida de sites
internos que possuem a palavra “petrobras” no domínio, como por exemplo,
http://www.hotsitespetrobras.com.br,

http://fatosedados.blogspetrobras.com.br/,

http://www.agenciapetrobrasdenoticias.com.br/ entre outros.
As seguintes regras foram mantidas para a realização do crawler:
• Contém Petrobras no texto e
• Contém Petrobras no URL.
A princípio 11.766 documentos possuíam o critério utilizado pela ferramenta
de crawler. Desses sites, foram armazenados: Conteúdo da página, palavras-chave
(disponibilizado no código HTML) e título.
Após a aplicação de filtro de idioma, foi constatado que havia 3.355
documentos em português, 1.920 documentos em inglês, 607 documentos em espanhol,
83 documentos de outros idiomas e 5.660 documentos com o idioma não identificado.
Dessa forma foram mantidos apenas os documentos de língua portuguesa e sem
identificação, excluindo um total de 2.454.
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A mesma lista de correção de caracteres incorretos utilizado no estudo de caso
anterior, também foi aplicada ao atual estudo de caso.
A seguir, foram observados aqueles sites que não possuíam conteúdo
significantemente extenso para a obtenção de conceitos e relacionamentos entre eles.
Ou seja, aqueles cujo número de caracteres era inferior a 100. Dessa forma, após a
exclusão de tais documentos, 5.059 documentos foram mantidos.

5.2.2 Extração dos termos
A fase de extração de termos, inicialmente analisou cada palavra
individualmente, como um token.
Em primeiro lugar, foi analisada a categoria de cada um dos termos de acordo
com regras gramaticais visando encontrar os nomes, adjetivos e verbos. Para isso, foi
utilizada a ferramenta Temis que resultou em dividiu os termos em verbos, nomes e
adjetivos. Esses termos são armazenados para a seguir passarem pela etapa de
aplicação o stemming.
Na aplicação do algoritmo de stemming, de acordo com a metodologia, cada
stem foi substituído pela sua forma de origem no grupo de categorias, que representava
de acordo com o dicionário ou foi substituído pela forma mais frequente. Inicialmente,
havia 64.200 termos que foram substituídos por 29.524 termos.
A
Tabela 11 apresenta as palavras com maior frequência, com a quantidade de
ocorrências totais e a quantidade de documentos em que ocorrem. O termo “Petrobras”
ocorre com maior frequência, seguido dos termos “projeto”, “empresa” e “energia”.
A seguir os termos foram indexados em uma tabela com referência às suas
categorias e mantendo armazenada a posição de cada um deles em cada documento.
Sendo assim, o processo de busca por multi-termos é inicializado. É medida a distância
entre todos os termos dentro de um documento ignorando StopWords e números. Os
multi-termos que possuem frequência significativa diante da quantidade total de
documentos são armazenados.
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Tabela 11 – Termos simples obtidos de extração de termos para o estudo de caso de empresas

Termo
Frequência
petrobras
51496
projeto
13766
empresa
9842
energia
8920
producao
8910
petroleo
8299
social
7659
sal
7348
meio
6242
tecnologia
5709
companhia
5656
desenvolvimento
5497
ambiente
5314
cultura
5157
gas
5133
investimento
5019
programa
4795
internacional
4776
produto
4697
resultado
4175
exploracao
4027
presidente
3691
acoes
3425
grande
3251
ambiental
3221
mercado
3162
nacional
3124
responsabilidade
3060
pesquisa
2998
relatorio
2955

Quantidade de
Documentos
4862
3408
2774
2356
2934
2283
2895
1674
2448
1418
1763
2110
2055
2067
1367
2296
1678
1723
1927
1602
2389
1561
1270
1506
1074
1286
1507
1948
1529
833

A Tabela 12 apresenta os multi-termos com maior frequência e a quantidade
de documentos que eles ocorrem. Na tabela, os multi-termos “pre sal”, “meio
ambiente” e “responsabilidade social” ocorrem com maior frequência.
Uma vez destacados os principais termos, os mesmos são analisados
utilizando regras para evitar a ambiguidade de termos. Esse processo é realizado na
fase de extração de conceitos.
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Tabela 12 – Multi-Termos do estudo de caso de empresa

Termo
pre sal
meio ambiente
responsabilidade social
gas natural
programa petrobras
demonstracoes contabeis
desenvolvimento sustentavel
presidente da petrobras
baleia jubarte
analise financeira
relatorio de sustentabilidade
exploracao e producao
cessao onerosa
petroleo e gas
social e ambiental
marco regulatorio
petrobras distribuidora
surf pro
empresa de energia
selecoes publicas
fonte de energia
principais operacoes
estrategia corporativa
selecao publica
desenvolvimento sustentavel
financeira e demonstracoes contabeis
energia e tecnologia
tecnologia e pesquisa
movimentando o esporte
promovendo a cidadania

Frequência
6332
4674
2332
1902
1541
1326
1316
1270
1262
1246
1208
1199
1131
1096
1052
1043
973
961
951
903
899
862
839
805
798
776
775
755
744
737

Quantidade de
Documentos
1234
1828
1688
788
722
426
1086
800
1262
407
475
876
773
569
444
743
473
111
844
818
769
720
754
334
774
399
715
715
715
715

5.2.3 Extração de Conceitos
A partir dos termos extraídos, os mesmos foram analisados visando encontrar
os principais conceitos destacados pela web site.
Nessa fase, a sequência de regras foi aplicada para que os termos que
representam os mesmos conceitos fossem interpretados como únicos. Termos que
possuíam a palavra “petrobras” foram substituídos pelos termos equivalentes sem o
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termo, quando existisse. Como por exemplo, podem-se citar os termos “producao de
biodiesel da Petrobras” e “producao de biodiesel” foram agrupados no último termo.

Tabela 13 - Conceitos extraídos do estudo de caso de empresa

Conceito
Petrobras
Projeto
Empresa
Energia
Produção
Petróleo
Social
pre sal
Meio
Tecnologia
Desenvolvimento
Ambiente
Cultura
Gás
Investimento
Programa
Internacional
Produto
meio ambiente
Resultado
Exploração
Ações
Área
Ambiental
Mercado
Nacional
Responsabilidade
Pesquisa
Relatório
Sociedade
Baleia
Sustentável
Compromisso
Direito
Natural
Processo
Recurso
responsabilidade social

Frequência
51496
13766
9842
8920
8910
8299
7659
6332
6242
5709
5497
5314
5157
5133
5019
4795
4776
4697
4674
4175
4027
3425
3370
3221
3162
3124
3060
2998
2955
2853
2699
2571
2519
2452
2452
2448
2429
2332

Quantidade de
Documentos
4862
3408
2774
2356
2934
2283
2895
1234
2448
1418
2110
2055
2067
1367
2296
1678
1723
1927
1828
1602
2389
1270
1270
1074
1286
1507
1948
1529
833
1446
1287
1307
1309
1168
1068
1114
1319
1688
87

Os termos também foram comparados buscando aqueles que possuíam as
mesmas palavras, porém invertidas ou se diferenciavam apenas por stopwords. Como
exemplo pode-se citar “desenvolvimento tecnologico” e “tecnologia desenvolvida” ou
“energia renovavel” e “renovacao de energia”.
Uma importante observação particular do presente estudo de caso é que as
regras de algarismos não representaram nenhuma ocorrência. Ou seja, nenhum termo
foi agrupado por possuírem apenas diferenças de números.
Os conceitos que ocorreram com maior frequência estão relacionados na
Tabela 13.

5.2.4 Extração de Relacionamentos
Na presente etapa, foram extraídos os relacionamentos entre os conceitos
encontrados anteriormente.
Termos que apareciam com frequência muito alta foram analisados com mais
atenção, como por exemplo, as palavras “sal”, “pre” e “pre sal” possuíam diversos
conceitos, como por exemplo, “explora e produz pre sal”, “abaixo da camada de sal”,
“abaixo do pre sal”, “antes da camada de sal”, “antes do pré sal”, dentre outros. Outro
exemplo é o termo projeto que aparece associado a diversos diferentes termos, como
por exemplo “projeto de responsabilidade social”, “projeto ambiental”, “projeto
cultural” e “projeto educativo”.
Além disso, foram avaliados os nomes e adjetivos separados por verbos
gerando

relacionamentos

do

tipo

Petrobras(NOME)

investe

(VERBO)

em

projeto(NOME), onde “petrobras” e “projeto” estão relacionados pelo termo investe ou
“Petrobras(NOME) explora(VERBO) e produz(VERBO) pre sal (NOME)”.
As Tabela 14 e Tabela 15 mostram como alguns conceitos podem revelar
relacionamentos implícitos. No primeiro exemplo, desenvolvimento ocorre tanto como
conceito quanto relacionado a diversos outros termos implícitos dentro de conceitos
maiores, revelando projetos de desenvolvimento da empresa, como de tecnologia, da
economia ou da cientifico.
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Tabela 14 – Conceitos que se relacionam por sub-conceitos – Exemplo 1

Conceitos relacionados
companhia de desenvolvimento urbano
desenvolvimento
desenvolvimento animico
desenvolvimento brasileiro
desenvolvimento cientifico
desenvolvimento conjunto
desenvolvimento da petrobras
desenvolvimento das atividades regulares
desenvolvimento das jazidas gigantes
desenvolvimento de fornecedores nacionais
desenvolvimento do campo de marlim
desenvolvimento do pais
desenvolvimento dos subsequentes
desenvolvimento economico
desenvolvimento regional
desenvolvimento soberano
desenvolvimento sustentavel
desenvolvimento tecnologico
grande desenvolvimento

Tabela 15 – Conceitos que se relacionam por sub-conceitos – Exemplo 2

Conceitos relacionados
capacidade de producao
capacidade de producao empresariais
crescimento da producao
curvas de producao
desenvolvimento da producao
estruturacao da cadeia de produção
excedente de producao
fase de desenvolvimento da producao
integracao da producao
linha de producao
participação da producao regional
producao
producao artistica
producao atual
producao da petrobras
producao de biodiesel
producao independente
producao nacional
producao total
unidade de producao
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Para evitar que todos os conceitos fossem comparados com eles mesmos,
gerando uma quantidade muito grande de registros, os relacionamentos foram extraídos
de três diferentes maneiras listadas a seguir.

Tabela 16 – Termos relacionados aos conceitos de primeiro nível

Termo de Primeiro
Nível
Petrobras
Petrobras
Petrobras
Petrobras
Petrobras
Petrobras
Petrobras
Petrobras
Petrobras
Petrobras
Petrobras
Petrobras

Termos do Segundo
Nível
Desenvolvimento
Exploração e Produção
Seleção Pública
Surf
Líder
Orquestra Sinfônica
Pre sal
Ações
Tecnologia
Plataforma
Produção
Fornecimento

Distância Quantidade de
Média
Documentos
2,505
1542
3,535
875
3,875
334
3,875
2090
4,32
111
4,355
120
4,445
2921
4,515
2447
4,725
1385
4,73
365
4,825
299
4,865
277

Termos relacionados com o primeiro nível: medida da distância de todos os
termos com o termo principal, ou seja, “Petrobras”. A Tabela 16 mostra os principais
termos que estão relacionados ao termo principal, as suas distâncias médias e
quantidade de documentos que ocorrem.
Termos relacionados com o segundo nível: Os termos de maior relevância
para o conceitos principal foram analisados e extraídos aqueles que possuíam os
relacionamentos mais fortes. A
Tabela 17 mostra os conceitos de segundo nível, os seus relacionamentos mais
fortes, a distância média entre eles e a quantidade de documentos em que ocorrem.
Termos relacionados com o terceiro nível: A Tabela 18 apresenta os conceitos
de terceiro nível, os seus relacionamentos mais fortes, a distância média entre eles e a
quantidade de documentos em que co-ocorrem.
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Tabela 17 - Termos relacionados aos conceitos de segundo nível

Termos do Segundo
Nível
Ações
Ações
Desenvolvimento
Desenvolvimento
Desenvolvimento
Desenvolvimento
Desenvolvimento
Fornecimento
Líder
Líder
Plataforma
Plataforma
Plataforma
Plataforma
Plataforma
Plataforma
Produção
Produção
Produção
Produção
Produção
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Tecnologia
Tecnologia
Tecnologia
Tecnologia
Tecnologia
Tecnologia

Termos do Terceiro
Nível
Oferta Pública
Social
Economico
Campo de Marlim
País
Sustentável
Tecnologia
materiais
Águas Profundas
Brasileira
Marítma
Web
Continental
Manutenção
Campo de Marlim
Produção
biodiesel
excedente
petroleo
energia
gas
Educação
Ambiental
Cultural
Social
Informação
Exploração
Segurança
Preservação Ambiental
Perfuração
Brasileira

Distância Quantidade de
Média
Documentos
3,85
292
4,1
1188
1,945
295
2,735
35
3,385
777
3,48
1181
4,24
1118
3,22
119
3,565
47
4,495
61
1,025
10
1,31
36
1,585
15
1,88
45
2,45
35
5,125
303
2,08
312
3,21
36
3,285
1930
3,765
2017
4,565
1095
2,935
316
3,275
503
3,61
801
4,345
1017
2,865
160
3,21
1028
3,615
307
3,82
91
4,125
232
4,44
869

Tabela 18 - Termos relacionados aos conceitos de terceiro nível

Termos do Terceiro
Nível
Termos do Quarto Nível
Cultural
Premio
Gás
Emissão
Gás
Reinjeção
Gás
Liberação

Distância Quantidade de
Média
Documentos
2,285
126
2,34
146
2,74
14
3,885
20
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5.2.5 Mapas Conceituais
Após a realização das extrações de conceito e relacionamentos, o mapa
conceitual pode ser criado. O critério de criação do mapa é a avaliação do conceito
principal (no caso, o termo “petrobras”) e os relacionamentos entre o mesmo. A seguir,
são avaliados os conceitos relacionados com tais termos e assim por diante. Os
conceitos mais frequentes destacados são listados:
•

Petrobras: Fornecimento, pré-sal, Exploração e Produção, Produção,
Plataforma,

Líder,

tecnologia,

Orquestra

Sinfônica,

Surf,

Desenvolvimento, Ações, Projeto, Seleção Pública
•

Fornecimento: Materiais

•

Produção: Energia, Petróleo, Gás, Biodiesel, Excedente

•

Plataforma: Web, marítima, Campo de Merlin, manutenção, produção,
continental

•

Líder: Águas Profundas, Brasileira

•

Tecnologia:

Segurança,

Preservação

Ambiental,

Perfuração,

Exploração, Informação, Brasileira
•

Desenvolvimento: Campo de Merlim, Tecnologia, Sustentável,
Econômico, País

•

Gás: Reinjeção, Liberação, Emissão

•

Ações: Social, Oferta Pública

•

Projeto: Educação, Cultural, Ambiental, Social

•

Cultura: Prêmio

A Figura 23 mostra o mapa conceitual gerado pela aplicação da metodologia
no estudo de caso de empresa baseado nos conceitos listados.
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Figura 23 – Mapa Conceitual – Empresa
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5.2.6 Considerações sobre o estudo de caso
O principal ponto a destacar no atual estudo de caso é que as informações
obtidas refletem o que o site diz sobre a empresa, de forma que se o site não divulga ou
não destaca determinada informação, a mesma não será contemplada no mapa. Apesar
da utilização dessa abordagem, o estudo de caso poderia abordar outras perspectivas da
informação da internet, utilizando sites externos ao da empresa, abrangendo opiniões e
outras informações que a mesma possa não divulgar dela mesma. Dessa forma, o
estudo de caso poderia apresentar resultados divergentes ao atualmente apresentado.
Apesar de ser uma empresa de energia, é muito forte a presença de assunto de
compromissos extras que a empresa assume, como por exemplo, responsabilidade
social, ambiental, entre outros.
Muitas das regras aplicadas para a extração de conceitos não apresentaram
nenhum resultado, como por exemplo, a diferenciação de números nos termos. Isso
ocorre devido ao modo de apresentação da informação, o tipo de informação, e à
diferença de formatação de página, como por exemplo, tabelas nos sites. As regras que
ocorreram com maior frequência foram de troca de posição de palavras dentro do
termo.
Para a extração de relacionamentos, a regras de maior significância foram de
ocorrência de sub-conceitos dentro de um conceito.
Para um melhor resultado, seria necessário ainda realizar a tarefa de extração
de informação de desambiguação dos termos. Essa tarefa é necessária, uma vez que
alguns termos podem apresentar ambiguidades, como por exemplo, o termo “ações”
ocorreu tanto em um contexto de ação social, quanto no contexto de venda de títulos no
mercado financeiro.
O conceito “Campo de Marlim”, apesar de possuir uma frequência muito
baixa, está presente no mapa, por possuir uma distância significativamente pequena
tanto com “Plataforma” quanto com “Desenvolvimento”. Outros conceitos mais
frequentes não ocorreram por não estarem tão próximos de um conceito presente no
mapa.
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5.3 Aplicação em Serviços
O presente estudo de caso lida com dados disponíveis na internet que se
relacionam aos sites de empresas que disponibilizam serviços na area de telefonia no
marcado brasileiro.
O principal desafio desse estudo de caso é a grande variedade de assuntos que
cada uma das empresas oferencem e muitas vezes, a mesma informação possui uma
forma diferente de ser apresentada ao público. Essa diferença ocorre por estratégia de
marketing, onde a empresa nomei a o seu serviço com algum nome que o cliente possa
associar a marca. Além disso, o fato de possuirem diferentes ofertas de serviço é um
desafio para a criação de um mapa único que represente o tipo de companhia.
A metodologia foi aplicada nos sites das empresas Oi e Claro, cujo principal
mercado é a oferta de serviço para telefonia móvel.

5.3.1 Aquisição e Preparo dos dados
Os dados foram obtidos a partir de duas origens, as páginas web principais
para as empresas Oi e Claro (www.oi.com.br e www.claro.com.br). A profundidade da
busca foi feita com base em cinco níveis.
No total, 10.224 documentos foram capturados de ambas as empresas
utilizando os seguintes critérios:
•

Possui o termo “Claro” no endereço URL ou

•

Possui o termo “Oi” no endereço URL.

A primeira fase de limpeza de dados filtrou os documentos que não possuíam
conteúdo significativo. Dessa forma, 7804 documentos foram mantidos. Esses
documentos foram processados pelo sistema PolyAnalyst utilizando o módulo de
identificação de idiomas e 57 documentos foram excluídos por estarem no idioma
inglês, desses, 39 sendo do grupo obtido pelo site da claro e 18 obtidos do site da oi.
O mesmo dicionário de caracteres incorretos da Tabela foi aplicado nos dados.
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5.3.2 Extração dos termos
A fase de extração de termos analisou primeiramente cada termo individual e
em seguida, foram levadas em consideração as duplas de palavras. Os 7.747
documentos iniciais possuíam 39.759 palavras incluindo as variações das mesmas,
como plural, conjugações verbais, entre outros, porém já excluindo as stopwords e
numerais.
Todos os documentos foram submetidos ao sistema Temis onde foi constatado
que possuía as seguintes classes gramaticais para as palavras: 21.418 eram nomes,
3067 eram verbos e 4.679 eram adjetivos. O restante dos termos não foi detectado as
suas classificações.
Após analisada a classe gramatical da palavra, as mesmas foram submetidas
ao algoritmo de stemming onde foram substituídas por suas formas gramaticais
corretas ou pelo termo que mais ocorria. Da mesma forma que nos estudos de caso
anteriores, o termo mais significativo Para a classe gramatical foi mantido, em caso de
redundância de classes para um mesmo termo.
A Tabela 19 mostra os termos simples com maior freqüência e a quantidade de
documentos em que ocorrem.
A co-ocorrencia de todos os termos foram analisadas e caso possuíam
freqüência significativa, comparada ao conjunto total de termos, a dupla de termos era
mantida. Uma particularidade para o presente estudo de caso foi que a apresentação
dos produtos de ambas as empresas possuíam o nome da companhia na frente, como
por exemplo “Oi Internet” ou “Claro Cartão”. Na maioria dos casos, os multi termos de
maior freqüência possuíam tal característica e por isso, os termos foram
desconsiderados como multi-termos para não influenciarem no desenho do mapa.
Porém tal característica foi posteriormente utilizada na extração de relacionamentos.
O processo de extração de multi-termos foi repetido três vezes gerando uma
série de novos termos conforme pode ser visto na Tabela 20, onde os mesmos são
exibidos com as suas freqüências no conjunto total e a quantidade de documentos que
ocorrem.
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Tabela 19 – Termos simples de maior frequencia

Termo
tecnologia
educacao
celular
servico
internet
instituto
projeto
post
aprendizagem
planos
atendimento
empreendedor
aparelho
premio
blog
torpedo
cliente
pacote
promocao
aula
brasil
dicas
acesso
digital
banda
web
iphone
larga
comunicacao
escola
online
dado
clube
comentario
video
site
telefone
cartao
novidade
numero

Frequência
11591
11380
10846
10649
9948
9888
9677
9272
9061
8365
8294
8163
7301
7294
6773
6660
6470
6377
6276
6111
5284
5055
4731
4629
4480
4229
4150
4109
4040
4029
3812
3738
3693
3581
3522
3488
3378
3243
3234
3178

Quantidade de
Documentos
1789
1911
1802
1655
2602
187
5246
1262
1019
1916
461
393
680
726
2179
2084
1152
491
743
423
1043
2099
876
754
781
2515
353
1104
855
647
502
1092
2008
1163
2404
2071
868
619
574
741
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Tabela 20 - Multi-Termos do estudo de caso de Serviço

Termo
planos promoção
iphone lançamento
indicação de amigos
aparelho banda larga
blog portabilidade
serviço tecnologia
aprendizagem colaborativa
redes sociais
banda larga
pre pago
maximo de bonus
comentarios recentes
posts recentes
novas tecnologias
recursos educacionais
tecnologia web
brasil colaborativo
novas ideias
conhecimento educação
sala de aula
aprendizagem de matematica
aprendizagem audiovisual
aula colaborativo
roaming internacional
conta total
tom de voz
cultura digital
papel do educador
colaborativa comunidades
cultura empreeendedorismo
virtuais criativa
educação empreendedorismo
assistência tecnica

Frequência Quantidade de Documentos
1920
1916
1919
1915
1916
1915
1915
1915
1915
1915
1915
1915
1755
1030
1631
1310
1514
781
1494
714
1382
328
1283
1282
1265
1262
1053
770
930
930
892
892
888
888
860
860
838
838
812
669
785
783
779
779
779
779
699
366
651
264
642
445
622
616
603
603
575
575
575
575
575
575
574
519
573
249

5.3.3 Extração de Conceitos
A fase de extração de conceitos contou com a ajuda de dicionários, para a
identificação de sinônimos e a aplicação de regras de identificação de padrões em
frases.
98

Palavras que representavam sinônimos foram agrupadas em uma mesma
palavra, como por exemplo:
•

“Jogo” e “game”

•

“Web” e “internet”

Além disso, foram aplicadas regras de comparação de palavras dentro dos
termos, como por exemplo, ordem que ocorriam, diferença de stopwords e números,
repetição de palavras dentro dos termos entre outro.
A Tabela 21 apresenta alguns termos que foram identificados como idênticos
pela aplicação das regras na fase de extração de conceitos. Esses termos foram
agrupados para serem entendidos como um só termo.

Tabela 21 – Regras com similaridade para Serviços

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Regra
serviço tecnico | tecnico do serviço
serviço de cadastro | cadastro do serviço
tecnologia | tecnologia tecnologias
site informação | informação do site
informação nova | novas informação
realização do projeto | projetos de realização
rede de benefício | benefício da rede
pacote de torpedo da promoção | pacote da promoção de torpedo
relação empresa cliente | relação cliente empresa
processo de construção | construção do processo
novos aparelho | aparelho novos
suporte home plano suporte | suporte home plano
pagamento de cartão | cartão para pagamento

A Tabela 22 apresenta o resultado com os principais conceitos extraídos da
atual fase assim como a freqüência e a quantidade de documentos que ocorrem. Podese notar que a maioria dos termos são simples pois ocorrem com maior freqüência do
que termos agrupados.
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Tabela 22 - Conceitos extraídos de páginas de Serviços

Conceito
celular
internet
blog
torpedo
serviço
cliente
video
site
educação
tecnologia
promoção
mensagem
dicas
cartão
aulas
informações
campus party
operadora
contacto
dados
videocasts
futuro internet
plano promoção
iphone lançamento
alunos
indicação de amigo
blog portabilidade
noticia novidades opiniao pacote
serviço tecnologia
número
iphone
elenco
aprendizagem colaborativa
tv
acesso
empresa
redes sociais
plano
jogo
banda larga

Frequência
6388
6153
5789
5146
5122
3747
3522
3488
3092
3058
2959
2698
2568
2527
2303
2107
2080
1986
1972
1933
1931
1923
1920
1919
1918
1916
1915
1915
1915
1877
1811
1798
1755
1752
1679
1663
1631
1617
1605
1514

Quantidade
de
Documentos
1802
2602
2179
2084
1655
1152
2404
2071
1911
1789
743
1188
2099
619
423
1190
1372
654
1012
1092
1915
1917
1916
1915
903
1915
1915
1915
1915
741
353
109
1030
776
876
889
1310
617
681
781
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5.3.4 Extração de Relacionamentos
Para a extração dos relacionamentos no atual estudo de caso, os dados tiveram
que ser divididos em duas bases de dados. Isso se deve ao fato de não existir um
conceito raiz para o início do mapa conceitual. Diferentemente dos outros estudos, este
foi baseado em dois sites comerciais que oferecem uma grande variedade de serviços.
Ou seja, não foi possível identificar um termo raiz que pudesse representar o assunto de
ambas as empresas. Dessa forma, cada uma das operadoras foi analisada isoladamente
visando uma melhor montagem do mapa.
A primeira empresa analisada foi a operadora do site da “Oi”. Essa empresa
oferece uma grande quantidade de serviços. A Tabela 23 mostra os conceitos que foram
diretamente relacionados à empresa, ou seja, os termos que foram anteriormente
agrupados juntos à palavra “oi”. A tabela mostra ainda a freqüência que ocorrem e a
quantidade de documentos.
A Tabela 24 apresenta os conceitos diretamente ligados à segunda empresa
analisada: “Claro”. Tal como a empresa anterior, esta também possui uma variedade de
ofertas que são apresentadas de maneiras diversas. A tabela mostra os termos que
foram agrupados em conceitos que possuem a palavra chave “claro” incluída.
Ambas as empresas possuem a mesma estratégia de nomeação dos serviços,
incluindo o nome da companhia no respectivo assunto da oferta, como por exemplo
“Oi Internet” e “Claro cartão” para indicarem serviços de internet e de plano de cartão,
respectivamente. As empresas empregam ainda nomes diferenciados para os seus
produtos, como por exemplo, a empresa Oi chama a sua banda larga de “Velox”.
Dessa forma, foram analisados os conceitos relacionados ao assunto principal
(determinado primeiramente como o nome da empresa). As tabelas anteriores foram
consideradas de primeiro nível, com os conceitos diretamente relacionados, e que em
geral, possuíam distância igual a um.
A seguir, os conceitos de nível dois foram analisados e posteriormente os de
nível três, criando o mapa de relacionamento entre os conceitos.
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Tabela 23 – Conceitos relacionados a empresa “oi”

Conceito
oi cartao
oi velox
oi fixo
oi movel
oi conta
servico oi
oi controle
oi paggo
oi internet
oi ingles
oi conta total
oi discado
oi tv
oi ponto
plano oi
oi fm
servicos oi cartao
saldo oi velox
oi chip
clube oi
caixa postal oi
servicos oi movel
lojas oi
caixa postal oi fixo
cobertura oi velox
oi discado super
numero pra oi
oi pra sua empresa
fatura oi paggo
fatura do oi fixo
oi cartao e oi controle
bonus extra pro oi cartao e oi controle
via da fatura do oi fixo
ativar ou desativar servicos oi cartao
solicitacao de conserto de oi fixo
oi velox com fale ilimitado
traga seu numero pra oi
saldo unico oi cartao
trabalhe na oi
oi foto
oi antivirus

Frequencia
1572
1538
1480
1356
1091
1062
815
726
710
691
651
531
516
479
449
437
408
367
297
296
289
281
273
256
255
255
255
254
254
251
246
244
244
244
244
244
244
244
244
243
243

Quantidade de
documentos
255
312
295
299
280
266
257
436
365
248
264
169
403
147
359
257
255
254
212
62
258
205
196
256
255
169
254
254
254
245
244
244
244
244
244
244
244
244
244
91
117
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Tabela 24 – Conceitos relacionados a empresa Claro

Conceito
claro clube
claro controle
claro conta
claro cartao
claro radio
claro curtas
torpedo da claro
cliente claro
plano claro
site da claro
promocao claro
claro milhas
claro curso
plano claro controle
opcoes de plano claro controle
claro blog
minha claro
cliente claro conta
boletim do instituto claro
portal do instituto claro
forum do instituto claro
tag claro
claro para claro
conheca a claro
loja claro
oficinas claro curtas
claro empresa
claro recicla
pacote claro
presidente do instituto claro
antivirus claro
claro teste
celular claro
cliente claro clube
banda larga claro
pre pago da claro
atendimento da claro
servico claro

Frequencia
2434
1941
1882
1760
1460
1326
1278
1233
612
583
486
447
351
341
322
310
305
279
277
249
237
230
226
189
188
154
149
147
145
119
111
109
109
105
92
87
86
82

Quantidade de
documentos
1369
1349
1363
1349
1273
228
1275
469
408
372
398
378
340
320
315
208
125
134
214
174
160
224
96
102
121
67
103
125
124
108
88
51
78
61
63
79
67
52
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5.3.5 Mapas Conceituais
A análise de duas empresas prestoras de serviços ocorre de maneira diversa da
análise de uma única empresa. O fato da forma de apresentação dos dados ocorrerem
de maneira diferente semanticamente, a interpretação e criação de um único mapa para
ambas se torna uma tarefa não trivial.
Dessa forma, para a criação dos mapas conceituais foram levadas em
consideração as duas empresas separadamente e o resultado da extração de conceitos e
relacionamentos de cada uma delas. A medida em que os níveis mais específicos foram
sendo atingidos, as semelhanças entre ambas foram se tornando mais evidentes.
A Figura 24 mostra o mapa conceitual para a empresa Oi. Três níveis de
aprofundamento foram utilizados e vários conceitos são referenciados diversas vezes.

Figura 24 – Mapa Conceitual da empresa Oi
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O mapa da Figura 25 mostra os relacionamentos entre os conceitos extraídos
para a empresa Claro.

Figura 25 – Mapa conceitual da empresa Claro

5.3.6 Comparação de Mapas
Uma vez estabelecido os principais conceitos de ambas as empresas, e os
relacionamentos entre eles, ambos os mapas foram comparados e unificados de forma
que os conceitos que ocorrem em ambos fossem destadaos por uma cor, e os conceitos
específicos de cada empresa fossem coloridos de outra cor.
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Figura 26 – Mapa Conceitual de comparação de duas empresas.
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A Figura 26 mostra a integração das informações de ambas as empresas
prestadoras de serviço. Pode-se perceber que a maioria dos conceitos que ocorre em
uma também ocorre em outra. No entanto, é possvel perceber ainda diferentes
estratégias de mercado, como por exemplo, a inclusão de patrocínio de seminário por
uma empresa ou a promoção de produtos por outra.

5.3.7 Considerações sobre o estudo de caso
A criação dos mapas conceituais para as empresas prestadoras de serviço
resultou em três diferentes mapas, sendo dois para representas as empresas e um para
compará-las. Apesar da sequencia de passos ter ocorrido de forma similar aos estudos
de caso anteriores, o presente estudo de caso apresentou particularidades que
motivaram o objetivo da extração da informação como uma estratégia de marketing. Os
resultados puderam destacar a diferença entre ambas sem que fosse inicialmente gerado
um modelo para empresas prestadoras de serviço, como no estudo de caso de produtos.
Além disso, como cada empresa destaca os seus produtos e serviços de forma
diferente, a interpretação não identificou, por exemplo, que plano e pacote, muitas
vezes podem estar representando o mesmo conceito, assim como “cartão” e “prépago”. Isso ocorreu pelo fato de cada empresa empregar nomes diferentes para
nomearem o mesmo assunto, como por exemplo, “Oi FM” e “Claro Rádio”. Porém um
detalhamento maior do mapa pode criar o relacionamento entre radio e fm de forma a
mostrar que ambas as empresas oferecem tal produto. Dessa forma, níveis mais
específicos de conceitos poderiam desfazer algumas ambigüidades.
Por outro lado, a extração do relacionamento se deu principalmente pelo
relacionamento direto com o nome da empresa (também pela forma de marketing das
empresas) e por isso, a distância média entre os termos de relacionameno de primeiro
com segundo nível foram em média igual a um.
O fato de possuírem muitos conceitos, apenas aqueles que se aproximavam
mais dos conceitos principais foram exibidos nos mapas.
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6

Conclusão e Trabalhos Futuros

O presente trabalho estabeleceu uma metodologia de extração e interpretação
de informações disponíveis na web com objetivo de obter uma compreensão do
conhecimento sendo exibido. Para isso, diversas técnicas de extração de informação
foram combinadas visando o desenvolvimento de um fluxo de trabalho que possa
executar desde a obtenção dos dados da web até a criação de mapas conceituais.
Os resultados visam agilizar a absorção do conhecimento, criando mapas que
forneçam resumos dos conceitos envolvidos no assunto estudado e o relacionamento
entre eles. No caso de aplicação em dados comerciais, os resultados podem ser usados
tanto por empresas visando entender como as suas informações estão sendo entendidas
pelo público, e também pode ser usada pelo próprio público que deseja decidir
rapidamente, por exemplo, qual produto comprar ou qual empresa contratar.
Os passos para a execução da metodologia podem ser facilmente
implementados e unidos de forma a criar um fluxo computacional para a aplicação do
trabalho. Com isso, menos intervenção humana é necessária, evitando que os dados
sejam transferidos entre diversas ferramentas.
A metodologia apresentou resultados que permitem a organização de
informações em diversos casos. O fato de ter sido aplicada em dados específicos
ressalta a importância maior ou menor da intervenção humana dependendo da
complexidade do assunto estudado.
Na maioria das vezes, na montagem dos mapas conceituais, o conhecimento
do especialista é requerido para validação e complementação das informações. Além
disso, a avaliação do especialista deve levar em conta a qualidade dos dados utilizados
na aplicação da metodologia. Apenas um especialista seria capaz de validar a coerência
das informações geradas nos mapas.
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Cada um dos estudos de caso apresentou particularidades bastante
significativas na forma de tratamento dos dados. Isso mostra que mesmo tento sido
aplicadas técnicas muito parecidas em todos os casos, as diferenças de planos de
negócios exigiram que os mapas conceituais fossem montados de maneira
completamente diferentes.
O primeiro estudo de caso, aplicado a produtos, revelou diversos conceitos
para diferentes instâncias de porta retrato digitais. Os conceitos foram destacados pela
importância da ocorrência dos termos e multi-termos e o relacionamento extraído da
aplicação da metodologia. Nem todos os relacionamentos obtiveram alguma frase de
ligação que pudesse revelar o tipo de relação existente entre os conceitos. O mapa
conceitual gerado oferece uma base de aprendizagem sobre o assunto facilitando o
ínicio da compreensão dos conceitos. A comparação de diferentes instâncias mostrou
que existem diferenças entre produtos.
O estudo de caso de empresa destacou apenas as informações que são
disponibilizadas pelo site da empresa, sendo que dessa forma, o mapa conceitual
destaca o conhecimento da empresa e não do domínio em que atua. Com isso, uma
empresa pode, por exemplo, estudar como as suas informações estão sendo distribuidas
ou até mesmo estudar empresas concorrentes. O uso de informações extras, como por
exemplo, de sites de noticias poderia aumentar o conteúdo e melhor especificar o
domínio da empresa. Este estudo de caso mostrou ainda que a maneira que os dados
estão organizados na página pode influenciar no resultado final.
Já no terceiro estudo de caso, o fato de ter considerado duas empresas
diferentes que oferecem o mesmo tipo de serviço faz com que as informações
específicas de cada uma perca a importância. No entanto, a estratégia de marketing de
ambas ficou bastante evidente sendo necessário um nível de especificidade maior para
a união dos mapas. A principal diferença com os estudos de caso anteriores, é a forma
de apresentação dos conceitos, pois ambas utilizam nomenclaturas particulares para
definirem conceitos já estabelecidos. Com tais mapas, a empresa pode compara
estratégia de marketing de várias concorrentes.
A execução de cada uma das etapas produziu resultados que visaram a
diminuição da quantidade de informação e a formatação para a melhor interpretação
dos conceitos relevantes.
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Os resultados da aplicação da metodologia podem ser usados por empresas ou
usuários comuns que apenas buscam informações de seus interesses na web. A presente
metodologia poderia ainda ser utilizada para criar mapas conceituais de qualquer
assunto que envolva domínios complexos disponíveis na web através de documentos
não estruturados e semi estruturados.
Dessa forma, são vários os Quando uma empresa é nova no mercado e/ou
pretende conhecer os seus concorrentes, a conceitualização dos assuntos auxilia o
entendimento de novos empreendimentos tornando a inteligência competitiva mais
atualizada. Por outro lado, para consumidores finais que buscam tomar decisões para
adquirirem produtos ou serviços, tem em mão a facilidade dos conceitos para entender
as características que abrangem aquele objeto de pesquisa.
Com isso, os resultados dos mapas conceituais podem ser usados tanto por
empresas em gestão das suas informações e análise de concorrência, quanto por
consumidores finais, em busca de informações que os ajude na tomada de decisão.

6.1 Trabalhos futuros
O processo de extração de informação é bastante complexo do ponto de vista
da interpretação da linguagem corrente a ser interpretada pela máquina. Apesar de
muitos estudos dedicarem especial atenção a esse ramo, muito ainda deve ser feito para
aprimorar as regras lingüísticas para a melhor compreensão gramatical do texto,
incluindo principalmente sintática e semântica no caso específico.
O aprimoramento dos resultados apresentados é de extrema importância para a
melhor construção dos mapas conceituais e extração dos relacionamentos complexos.
Para isso, várias tarefas de extração de informação devem ser desenvolvidas e anexadas
à metodologia para garantir uma maior coerência dos resultados. A seguir é apresentada
uma lista de itens sugeridos como trabalhos futuros que poderiam apresentar melhora
nos resultados apresentados. São eles:
• Uma forma de expandir a fonte de informação e atingir outros mercados é a
análise de dados em outros idiomas, como por exemplo, o inglês e
espanhol;
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• Utilização de páginas externas, dependendo do objetivo da aplicação (como
por exemplo, notícias, reviews, opiniões) e informações específicas (como
por exemplo, uso de manuais de instruções para produtos);
• Automatizar o processo através de aprimoramento das informações,
criando uma ferramenta única que englobe todas as técnicas envolvidas;
• Criar o mapa de comparações automaticamente;
• Melhoria da base de conhecimentos e inserção de novas regras para o
domínio específico, particular a linguagem utilizada e formato de
apresentação dos dados;
• Aprimorar o WordNet BR para dados específicos;
• Análise da evolução dos conceitos através de comparação de mapas ao
longo do tempo;
• Peso por páginas, página princpial pode ter uma importância maior para a
busca da informação;
Dessa forma, a criação dos mapas conceituais utilizando a metodologia pode
ser amplamente utilizada para diversos fins, se tornando uma importante ferramenta de
aprendizagem. A automatização do processo pode gerar inúmeros mapas conceituais
que uma vez disponíveis na web se tornem recurso de consulta e conhecimento
explícito para assuntos complexos.
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