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Esta tese tem como objetivo desenvolver uma metodologia que visa a
recuperação de documentos através da associação entre termos. Nas ferramentas de
busca, normalmente, o usuário realiza consulta, digitando palavras-chave relacionadas à
sua necessidade de informação. Ocorre que, nem sempre, ele conhece os termos
presentes no conteúdo dos documentos que compõem a base de dados, restringindo sua
consulta a poucas palavras-chave ou a palavras-chave não específicas do universo de
interesse levando o usuário muita das vezes a resultados pouco produtivos ou
documentos não relevantes, devido ao retorno de muitos documentos.
A metodologia foi desenvolvida em três módulos distintos, sendo eles: (1)
Módulo de Preparação e Extração de Termos: trabalha com o processo de mineração de
textos, envolvendo a obtenção, extração e estruturação dos termos candidatos; (2)
Módulo de Identificação de Termos Relevantes: identifica os termos relevantes de uma
determinada coleção de documentos e seus relacionamentos, através da técnica de
regras de associação aplicada a mineração de textos; (3) Módulo de Recuperação de
Documentos: permite a recuperação de documentos através de uma busca direcionada e
encadeada, apresentando, a cada interação do usuário, os termos relacionados com a
consulta que está sendo montada.
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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.)

METHODOLOGY FOR RETRIEVAL OF DOCUMENTS BY THROUGH
TERMS ASSOCIATION

Adriana Aparicio Sicsú Ayres do Nascimento

July / 2011

Advisers: Alexandre Gonçalves Evsukoff
Neide dos Santos

Program: Civil Engineering
This thesis aims at developing a methodology for document retrieval using terms
association. The search engine user, in general, searches for information by typing
correlated key words. The user, however, does not always know the terminology of the
documents comprising the database. This limits the search to few or non-specific key
words, leading to unproductive results due to excessive matching or selection of
irrelevant documents.
The new methodology was developed in 3 distinct modules: (1) Set up and word
selection - data mining, including gathering, selection and structuring; (2) Relevant key
word finding: keyword identification of a particular collection of documents and related
documents through the technique of associated rules applied to data mining; (3)
Document retrieval module: document retrieval through a directed and interlinked
search that presents, at each interaction, the terms related to the query words.
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1. INTRODUÇÃO
Diferentes fontes de informação, como as bibliotecas digitais off-line e outros
tipos de repositórios de dados, armazenam vasta quantidade de documentos. Na área de
recuperação da informação, o usuário formula suas necessidades de informação
digitando palavras-chave. Este tipo de consulta quase sempre resulta em um número
muito grande de documentos irrelevantes. Nestes casos, cabe ao usuário examinar
muitos textos à procura da informação desejada ou refinar suas buscas por meio de
novas palavras-chave. Dois problemas podem ocorrer: o usuário não conhecer
precisamente os termos do domínio de interesse – as palavras-chave – e/ou os termos
utilizados nas consultas terem diferentes significados, com a interpretação sendo feita
pelo próprio usuário. Um problema interessante é encontrar e recuperar informação
relevante e aderente às suas necessidades, oferecendo, de forma automática ou semiautomática, as palavras-chave do universo da consulta, dando produtividade às mesmas
e reduzindo a sobrecarga cognitiva.
Examinando a recuperação de informação (RI), há basicamente duas abordagens
de tecnologias que podem ajudar a tratar dados não estruturados: a semântica e a
estatística, conforme [GREENGARSS, 2000]. A abordagem semântica tenta
implementar algum grau de análise sintática e semântica, visando compreender o texto
em linguagem natural – presente nos documentos e nas consultas feitas pelo usuário, de
forma análoga a do usuário humano. Na abordagem estatística, os documentos
recuperados são aqueles mais semelhantes à consulta do usuário em termos de alguma
medida estatística. Para [GREENGRASS, 2000], a grande maioria das soluções
propostas para a recuperação da informação baseia-se na abordagem estatística; e
mesmo as soluções semânticas apresentadas acabam por se basear fortemente nos
métodos estatísticos.
O objetivo da mineração de textos é processar a informação não estruturada,
extrair índices numéricos significativos a partir de texto, e tornar as informações
contidas no texto acessíveis para diversos algoritmos de mineração de dados
(estatísticos e de aprendizagem de máquina). As informações podem ser extraídas para
se obter resumos de palavras contidas nos documentos ou para computar os resumos dos
documentos com base nas palavras contidas neles. Com isto, pode-se analisar as
1

palavras ou grupos de palavras usadas em documentos, analisar os documentos e
determinar as semelhanças entre eles de forma a classificar documentos ou como eles
estão relacionados de forma agrupar ou com outras variáveis de interesse no projeto de
mineração de dados.
Dadas as dificuldades de recuperar documentos não estruturados, este trabalho
tem como objetivo o desenvolvimento de uma metodologia de recuperação de
informação baseado em estruturas de Regras de Associação. O emprego destas regras,
no contexto da recuperação da informação, irá apoiar a descoberta dos relacionamentos
entre os principais termos de um domínio de interesse, descobrindo termos corelacionados. Como consequência, há uma importante redução, tanto quantitativa como,
espera-se, qualitativa, dos resultados retornados – uma relação de documentos textuais,
uma vez que o usuário, com a ajuda de uma ferramenta de busca, pode ir refinando e
especializando a busca através da seleção de termos co-relacionados, descobertos e
relacionados pelas regras de associação.
Neste contexto, esta pesquisa na área de recuperação da informação visa utilizar
técnicas de mineração de textos para extrair, de forma automática, regras de associação
em coleções de documentos textuais, conforme podemos observar na proposta de
[MAHGOUB, 2008] e PAGERANK [PAGE, 1998]. Frequentemente, tais técnicas são
empregadas para a indexação de documentos e sua classificação, que ocorre
basicamente por relevância e não pela análise do que o usuário deseja.

1.1 Definição do Problema e Objetivo do Trabalho
O problema para o qual este trabalho procura solução refere-se a como recuperar,
de forma automática ou semi-automática, documentos textuais a partir dos principais
termos empregados em um dado domínio, de um conjunto de documentos armazenados
localmente. Seria, então, interessante oferecer a priori, ao usuário, uma relação de
termos relevantes presentes em um conjunto de documentos e prover mecanismos que
permitam a ele ir selecionando, entre os termos exibidos, aquele que deseja agregar à
consulta. A questão é como extrair termos co-relacionados, identificados como os mais
relevantes do domínio e oferecê-los ao usuário, na forma de um sistema de busca
2

amigável e fácil de usar, para que ele enriqueça sua consulta, delimitando corretamente
sua necessidade.
O objetivo desta tese é propor uma Metodologia de Recuperação de Informação
aplicada a documentos textuais, através do uso de Regras de Associação. A proposta
aqui apresentada é composta por três diferentes módulos: (a) extração dos principais
termos do domínio, a partir de uma coleção de documentos textuais já classificados, de
um dado domínio, por técnicas de pré-processamento de mineração de textos; (b)
identificação dos relacionamentos entre os termos, usando regras de associação e
considerando um suporte variável e um nível de confiança, também variável; e, (c)
ambiente de consulta de fácil uso para a recuperação dos documentos que atendem a
seleção de termos do usuário. Como resultado, os documentos que atendem aos termos
da busca podem ser exibidos por ordem de importância (ranking) pela técnica de
palavras frequentes e preditivas proposta por [POPESCUL & UNGAR, 2000] ou pela
técnica de PageRank [PAGE, 1998].
A proposta da tese tem como principais contribuições: (a) definição de uma
metodologia, baseada na aplicação da técnica de regras de associação na mineração de
textos, visando extrair e identificar os termos relevantes e seus relacionamentos para
apoiar a recuperação de documentos textuais; (b) desenvolvimento de um ambiente de
busca, fácil de usar, que permite o usuário, através de termos relevantes de uma
determinada coleção de documentos, elaborar sua consulta de forma mais direcionada e
encadeada, uma vez que a cada interação, o sistema vai apresentando os termos
relacionados com a consulta que está sendo elaborada.

3

1.2 Organização do Trabalho
Para atingir o objetivo proposto, a tese está organizada em cinco capítulos, além
desta introdução:
O capítulo 2 aborda os conceitos da área de mineração de mineração de textos e a
utilização das regras de associação nesta área.
O capítulo 3 trata do conceito da recuperação da informação.
O capítulo 4 apresenta o desenvolvimento da metodologia para a recuperação de
documentos através da associação entre termos.
O capítulo 5 oferece dois exemplos de recuperação de informação em uma
coleção de documentos textuais aplicando a solução proposta.
O capítulo 6 contém as conclusões do trabalho, além de considerações sobre
trabalhos futuros.
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2. MINERAÇÃO DE TEXTO
Mineração de textos é vista como uma extensão de Mineração de dados, a qual
trabalha com extração de conhecimento em bases de dados estruturados [TAN, 1999].
A mineração de dados é o processo de analisar e resumir dados a partir de
diferentes perspectivas para torná-los informação útil. Os sistemas desenvolvidos para
este fim analisam as relações e padrões nos dados armazenados.
O processo da descoberta de conhecimento apresentado por [FAYYAD, 1996]
enumera cinco passos básicos, que partindo dos dados disponíveis e, normalmente, da
definição de um problema, conduzem à descoberta do conhecimento. São eles:
 Seleção dos dados: Nesta etapa é definido o conjunto de dados que
servirá de base para todo o processo. É determinado através da seleção
em um conjunto de origem, ou de um subconjunto das variáveis ou,
ainda, através de uma amostra.
 Pré-processamento: Nesta etapa, são determinadas as estratégias, assim
como a limpeza dos dados a fim de remover inconsistências e de tratar
dados incompletos.
 Transformação: Nesta etapa, os dados em formato nativo podem
necessitar de conversões ou normalização para formas apropriadas de
armazenagem para uso com os algoritmos de mineração de dados. Podese, ainda, sumarizar os dados a fim de reduzir o número de variáveis.
 Mineração de dados: Nesta etapa, efetiva-se a aplicação do algoritmo de
mineração de dados escolhido sobre a base de dados a fim de analisar e
de localizar os padrões desejados. A qualidade dos resultados obtidos
nesta etapa depende diretamente da correta aplicação das etapas
anteriores.
 Interpretação dos resultados: Etapa final, onde o conjunto de informações
obtido através das etapas anteriores é interpretado e avaliado, de forma a
se obter o conhecimento resultante de todo o processo.
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Quanto à forma de análise dos dados, pode-se identificar cinco diferentes tipos de
análise:
 Classificação: os dados armazenados são usados para localizar dados em
determinados grupos;
 Agrupamento: os itens de dados são agrupados de acordo com relações
lógicas;
 Regras de Associação: os dados podem ser descobertos - minerados –
para identificar relações;
 Padrões Sequenciais: os dados são minerados para antecipar padrões de
comportamento e tendências;
 Regressão: refere-se à descoberta de padrões preditivos, na qual o
atributo a ser encontrado é uma variável de valor real.
A explosão de oferta de dados não estruturados, porém, gerou a necessidade de,
além de minerar dados, se passar também a minerar textos. A mineração de textos (Text
Mining) tem sua origem relacionada à área de Descoberta de Conhecimento em Textos
(Knowledge Discovery from Text - KDT), tendo seus processos sido descritos por
[FELDMAN, 1995], apresentando uma forma de extrair informações a partir de
coleções de texto dos mais variados tipos.
Segundo [REZENDE, 2003], a área compreende um conjunto de técnicas e
processos que visam descobrir conhecimento inovador nos textos, conhecimentos estes
que normalmente não poderiam ser recuperados utilizando métodos tradicionais de
consulta, pois a informação contida nestes textos não pode ser obtida de forma direta,
uma vez que, em geral, eles estão armazenados em formato não estruturado.
Para [WIVES, 2009], a mineração de textos pode ser entendida como a aplicação
de técnicas de Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados (Kowledge Discovery
in Databases - KDD) sobre dados extraídos de textos. Entretanto, KDT não somente
inclui a aplicação das técnicas tradicionais de KDD, como também qualquer técnica que
possa ser aplicada no sentido de se encontrar conhecimento em qualquer tipo de texto.
Com isso, muitos métodos foram adaptados ou criados para dar suporte a esse tipo de
informação, semi-estruturada ou sem estrutura, típico do texto.
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Os benefícios da mineração de textos são inúmeros e se estendem a qualquer
domínio que trabalhe com textos. Dentre as contribuições, podemos destacar a busca de
informações específicas em documentos, a análise qualitativa e quantitativa de grandes
volumes de textos e a melhor compreensão do conteúdo disponível em documentos
textuais [LOH, 2001].
Na mineração de textos, todas as palavras encontradas nos documentos de entrada
serão indexadas e contadas a fim de se calcular uma tabela de documentos e palavras,
ou seja, uma matriz de frequências que enumera a ocorrência de cada palavra em cada
documento. Este processo básico pode ser refinado para excluir certas palavras comuns
(Stopword lists) e para combinar formas gramaticais diferentes das mesmas palavras
(Stemming). Depois que uma tabela (original) de palavras (termos) dos documentos é
obtida, podem ser aplicadas técnicas estatísticas e de mineração de dados para derivar
grupos de palavras ou de documentos, ou para identificar as palavras ou termos
importantes e de interesse para o projeto de mineração de textos.

2.1 Processo de Mineração de Textos
A figura 2.1 permite a visualização das etapas do processo de mineração de textos.

Figura 2.1 – Processos de mineração de textos
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De acordo com [REZENDE, 2003], a mineração de textos consiste das seguintes
etapas:
a) Abordagem dos Dados:
 Análise Semântica: avalia a sequência dos termos no contexto da frase,
utilizando fundamentos e técnicas baseadas no processamento de
linguagem natural;
 Análise Estatística: a importância dos termos é dada basicamente pelo
número de vezes em que eles aparecem nos textos.

b) Preparação e Processamento dos Dados:
 Recuperação da Informação (RI): pode-se considerar esta etapa como
sendo a primeira no processo de mineração de textos. Compreende o
modelo booleano, onde um documento é representado por um conjunto
de termos-índice, e o modelo de espaço vetorial, pelo qual os
documentos são representados no espaço Euclidiano t-dimensional. Por
este modelo, é criado um vetor contendo os termos e suas ocorrências
respectivas, permitindo o cálculo da distância por meio de similaridade.
 Análise dos Dados: tem por objetivo a identificação de similaridade de
significado entre as palavras, apesar de suas variações morfológicas.

A dificuldade em se analisar similaridade entre textos decorre do fato, por
exemplo, de palavras diferentes poderem expressar a mesma idéia, apesar de suas
diferenças morfológicas. Isto ocorre, por exemplo, no caso de palavras sinônimas. A
noção de que sentenças podem assumir múltiplos significados conduz ao fenômeno das
entradas distintas que devem assumir a mesma representação de significado, conforme
abordados por [CHAVES, 2003] e [FRAKES, 1992].
Abaixo são descritas as principais metodologias utilizadas no processo de
mineração de textos, sendo importante ressaltar que dependendo do domínio a lista de
Stopwords pode variar, assim como a determinação do método de Stemming, sendo elas:
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Tokenização
A tokenização é uma das primeiras atividades a ser executada durante a fase de
preparação dos dados. Consiste da identificação e separação dos caracteres que
compõem cada símbolo ou palavra no texto, onde cada símbolo é separado por espaços,
vírgulas, pontos, etc. Cada grupo de caracteres obtido é chamado de token, e a sequência
de tokens forma um tokenstream ou uma sentença, correspondente ao texto original. O
único caractere dispensado é o espaço [BASTOS, 2006].

Case Folding
É um processo usado para evitar que palavras iguais sejam erroneamente
identificadas como diferentes em função da forma de apresentação encontrada nas
diferenças entre maiúsculas e minúsculas. Visa também acelerar as comparações, sem
que sejam feitas transformações durante o processo de preparação dos dados em
mineração de textos. O objetivo é converter todos os caracteres para a mesma forma de
representação, todas maiúsculas ou todas minúsculas. O mais comum é o uso de letras
minúsculas.

Stopwords
A escolha do conjunto de palavras que deverão representar um documento é
fundamental na mineração de textos. Palavras como conjunções, preposições ou
pronomes não contribuem para esta representação, e normalmente aumentam muito a
quantidade de palavras relacionadas ao documento. Por serem muito comuns, estas
palavras tendem a indicar similaridades entre documentos que não são reais.
A retirada destas palavras do conjunto de representação do documento diminui
consideravelmente o espaço de armazenamento e melhora o desempenho do processo de
mineração de textos. Existem diversas listas usadas de acordo com o domínio e a língua
utilizada para a escrita do texto. Na prática é encontrada uma lista de 138 palavras
consideradas universais para a língua inglesa e esta lista foi escolhida para este trabalho,
a fim de ser a stoplist utilizada na preparação dos dados desta tese [WIVES, 2009]. Esta
tabela de stoplist pode ser consultada no apêndice A.
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Stemming
Em 1979, foi publicado, por PORTER, o “Stemming Algorithm Paper”, trabalho
que se tornou a base para a criação do mais famoso algoritmo de stemming, o algoritmo
de Porter, descrito por [PORTER, 1979].
O processo de Stemming é realizado pela extração de cada palavra do texto,
considerando aquela palavra isoladamente e tentando reduzi-la à sua provável palavra
raiz [REZENDE, 2003].
Normalmente, uma palavra utilizada em uma consulta pode produzir como
resposta documentos não relevantes ao contexto exigido. Acontece que uma variante
dessa palavra pode ser encontrada em outros documentos com maior relevância. Sendo
assim, a consulta pode ser mais eficiente se ela trabalhar com os radicais das palavras ao
invés da palavra original. Uma mesma palavra pode ter, dentre outras, variações como
plurais, formas de gerúndio e acréscimo de sufixos, conforme abordado por
[CHAVES, 2006], [SPARK, 1997] e [BAEZA, 1999]. A técnica consiste então em
remover os sufixos e prefixos, para que palavras com o mesmo radical tenham
significados similares, conforme apresentado por [MARTHA, 2009] e [PINHEIRO,
2009].
O processo de stemming depende da linguagem e isso faz com que as regras
sejam adaptadas de acordo com a linguagem em que se irá trabalhar. As regras podem
ser adaptadas a diferentes linguagens a fim de atender a uma determinada linguagem.
Para a língua inglesa, podemos identificar as palavras cats, catlike, catty como tendo o
radical cat. Outro exemplo pode ser visto nas palavras stemmer, stemming e stemed que
possuem o radical stem. Assim, um algoritmo de stemming deve reduzir as palavras
fishing, fished, fish e fisher à raiz fish, conforme abordagem de [LOPES, 2004].
Em muitos casos, variantes morfológicas das palavras têm o mesmo significado
semântico e podem ser consideradas como equivalentes dentro da proposta das
aplicações de recuperação de informação. Assim, os termos de um documento podem
ser representados pelo seu radical ou stem [BASTOS, 2006].
Atualmente, há vários os algoritmos de stemming disponíveis, alguns destes
apresentados a seguir. Para este trabalho foi utilizado o algoritmo de Porter para a tarefa
de stemming.
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 Bruce Force Algorithm: Também conhecido como Algoritmo da Força
Bruta vem da concepção denominada força bruta como uma forma de
resolução de problemas empregada em pesquisas de inteligência
artificial. Conforme apresentado por [LOPES, 2004], o método consiste
na substituição de palavras por seu radical através da criação de uma
tabela de relacionamento entre a raiz das palavras e as suas formas de
inflexão. Para cada inflexão encontrada, a palavra será substituída pelo
radical associado na tabela. Suas desvantagens são a dificuldade de
montagem e preparação da tabela, a necessidade de um grande espaço de
armazenamento em função do tamanho da lista, e por levar mais tempo
para convergir do que os demais algoritmos apresentados.

 Stemming S Algorithm: Por ser o método mais simples de stemming, este
método é bastante usado por ser conservador e, principalmente, prático.
Sua tarefa se resume na transformação das palavras que estejam no plural
para as respectivas palavras no singular. A tabela 2.1 apresenta o
algoritmo de Stemming S contendo as regras básicas definidas para a
língua inglesa.

Tabela 2.1 – Regras básicas do algoritmo de stemming S [HERMAN, 1991].

Regras
Se a palavra terminar em “ies”, mas não em “eies” ou em “aies”
Então substituir “ies” por “y”
Fim-se;
Se a palavra terminar em “es”, mas não em “aes” ou “ees” ou “oes”
Então substituir “es” por “e”
Fim-se;
Se a palavra terminar em “s”, mas não em “us” ou em “ss”
Então substituir “s” por “” (nulo ou vazio)
Fim-se;
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 Suffix Stripping Algorithm: Assim como Stemming S, este método não se
baseia na verificação de tabelas e trabalha com um conjunto de regras.
Sua característica é na atuação da inflexão da palavra e no seu
relacionamento com o radical. Quando um sufixo da regra sintática da
linguagem é encontrado, o mesmo é retirado da palavra e a mesma é
transformada em forma de raiz. A tabela 2.2, apresenta alguns exemplos
de regras básicas definidas para a língua inglesa. Em alguns casos pode
ser utilizado em conjunto com o Stemming S, sendo mais fácil de
implementar do que o método da força bruta.

Tabela 2.2 – Exemplos de regras do Suffix Stripping Algorithm.

Regra
Se a palavra terminar em “ed”
Então remover “ed” da palavra
Fim-se;
Se a palavra terminar em “ing”
Então remover “ing” da palavra
Fim-se;
Se a palavra terminar em “ly”
Então remover “ly” da palavra
Fim-se;

 Algoritmo Estocástico: Este método de stemming é uma forma
probabilística para identificar o radical de uma palavra. Assim como o
algoritmo da força bruta, utiliza uma tabela capaz de relacionar o radical
de uma palavra e sua inflexão e, como os métodos de Stemming S e
Suffix Stripping Algorithm, o modelo é expresso na forma de um
conjunto complexo de regras linguísticas, similar à natural, para retirada
de sufixos de palavras, conforme descrito por [LOPES, 2004].

 Porter Stemming Algorithm: É o método de extração de radical mais
encontrado. Sua metodologia visa à eliminação automática de sufixos,
para reduzir termos à sua forma radical para palavras, ou seja, que
possuam mais de duas letras. Ele trata um conjunto de aproximadamente
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60 sufixos através de eliminações e transformações sucessivas da palavra
original, até alcançar o radical da palavra, sendo um método bastante
consagrado.

Possui implementações em diversas linguagens de

programação, tais como: ANSI C, Java, Perl, Python, C# (C Sharp),
Visual Basic, dentre outras. Podem ainda ser encontradas versões para
linguagens funcionais como o Prolog e o Haskell, além de versão para
linguagens de consulta como o T-SQL e ainda para o MatLab. Sua tarefa
é desempenhada através de um conjunto de cinco passos ordenados para
eliminação de sufixos, conforme descrito por [PORTER, 1980].
O primeiro passo trata de plurais e particípios passados, sendo dividido em
três partes:
1a Parte - São tratados os sufixos de plural, trabalha sobre as palavras
com finais: “sses”, “ies”, “ss” e “s”.
Exemplo: a palavra “caresses” é transformada na palavra
“caress” e a palavra “ponies” é transformada em “poni”.

2a Parte - São eliminados os sufixos: “eed”, “ed” e “ing”, é levado em
consideração o tamanho da palavra e, posteriormente, são
aplicadas correções a fim de completar a palavra para a sua
forma comum.
Exemplo, a palavra “agreed” que é transformada em
“agree”, ou a palavra “conflated”, que primeiramente é
transformada em “conflat” para posteriormente ser corrigida
para sua forma comum “conflate”. O mesmo ocorre com a
palavra “filing”, que primeiramente é transformada em “fil”
para posteriormente ser corrigida para “file”.

3a Parte - Palavras que tenham determinados sufixos são verificadas
para se determinar se devem ter esses sufixos corrigidos.
Exemplos: “happy” para “happi” e “sky”, que se mantém
como “sky”.
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 Método de Lovins: Este método trabalha eliminando os sufixos mais
longos para os mais curtos. Possui um algoritmo de apenas um passo para
a eliminação automática de aproximadamente 250 sufixos. Comparado
ao algoritmo de Porter, um mesmo documento de 8460 palavras
submetido a ele reduziu em 39% a lista de palavras, enquanto o método
de Porter reduziu a mesma lista de palavras em apenas 29%. Outra
comparação entre os dois algoritmos, feita com os radicais produzidos,
mostrou que a palavra “heating” pelo método de Porter é reduzida ao
radical “heated”, e pelo método de Lovins é reduzida ao radical “heat”,
que é a forma correta de redução da palavra “heating”, conforme descrito
por [LOVINS, 1968].

Em mineração de dados, regras de associação são usadas para descobrir
elementos que ocorrem em comum dentro de um determinado conjunto de dados.
Várias métricas podem ser utilizadas para avaliar as regras e identificar quais são
interessantes. As restrições mais utilizadas são suporte e confiança. Na próxima seção,
são discutidas as regras de associação e os conceitos relacionados.

2.2 Regras de Associação
A regra de associação visa descobrir o quanto um conjunto de itens presentes em
um registro de uma base de dados implica na presença de algum outro conjunto distinto
de itens no mesmo registro [AGRAWAL, 1993].
As regras de associação foram introduzidas por [AGRAWAL, 1993] da seguinte
forma. Sejam I = {i1, i2, .. im} um conjunto de m itens distintos e D uma base de dados
formada por um conjunto de transações, onde cada transação T é composta por um
conjunto de itens (itemset), tal que T  I. Uma regra de associação é uma expressão na
forma A  B, onde A  I, B  I, A ≠ , B ≠  e A  B =. A é denominado antecedente
e B denominado consequente da regra. Tanto o antecedente, quanto o consequente de
uma regra de associação podem ser formados por conjuntos contendo um ou mais itens.
A quantidade de itens pertencentes a um conjunto de itens é chamada de comprimento
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do conjunto. Um conjunto de itens de comprimento k costuma ser referenciado como
um k-itemset.
A partir da extração de regras de associação é possível descobrir todas as
associações existentes nas transações de uma base de dados, o que pode levar à geração
de um grande número de regras, dificultando a identificação de conhecimento
interessante.
Entretanto, do ponto de vista do usuário, um dos problemas encontrados no
processo de mineração de dados é a dificuldade na compreensão dos modelos extraídos.
Muitas vezes, esses modelos podem ser muitos complexos ou não fazer sentido para o
usuário especialista no domínio em que o processo de mineração de dados está sendo
aplicado. A fim de facilitar a compreensão dos modelos é comum a utilização de regras
como linguagem para representação de conhecimento.

2.2.1 Medidas de Interesse
Segundo [MCGARRY,

2005], as medidas de interesse são indicadores

utilizados para avaliar a qualidade e/ou o grau de interesse de uma regra (padrão
descoberto) e podem ser classificadas em Subjetivas e Objetivas.

2.2.1.1 Medidas de Interesse Subjetivas

As medidas subjetivas não dependem apenas da regra descoberta e dos dados
utilizados no processo, mas também do usuário que as examina, ou seja, o grau de
interesse da regra é avaliado pelo usuário, levando em consideração as suas expectativas
e conhecimento prévio dos dados. Sendo assim, estas medidas dependem
fundamentalmente do conhecimento, interesse e/ou das necessidades dos usuários que
irão utilizar o conhecimento, uma vez que uma regra interessante para uma pessoa pode
não ser para outra pessoa.
Para [SILBERSCHATZ, 1995] existem duas principais razões pelas quais um
padrão pode ser considerado interessante do ponto de vista subjetivo do usuário: a
utilidade e a inesperabilidade.
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 Utilidade: de acordo com as medidas de utilidade, um padrão é
interessante se o usuário pode fazer algo a partir dele, isto é reagir em sua
vantagem. Estas medidas são importantes por que os usuários muitas
vezes estão interessados em conhecimento que permita a ele fazer seu
trabalho melhor, tomando algumas atitudes específicas em resposta às
informações recém descobertas.
 Inesperabilidade: Tais medidas subjetivas auxiliam o usuário a descobrir
padrões surpreendentes. Para que um padrão possa ser considerado
surpreendente, ele deve ser capaz de contradizer as expectativas do
usuário, o que depende de suas convicções, ou seja, o que ele imagina
que esteja armazenado nos dados.

2.2.1.2 Medidas de Interesse Objetivas

As medidas de interesse objetivas dependem exclusivamente da estrutura dos
padrões e dos dados utilizados no processo de extração de conhecimento. As regras são
mensuradas a partir de formulações estatístico/matemáticas.
Dentre as medidas objetivas podemos destacar: suporte, confiança, interesse
(lift), leverage e convicção.



Suporte
Na literatura é possível encontrar varias equações para calcular o suporte. Neste

trabalho, utilizou-se a fórmula proposta na implementada do algoritmo Apriori por
[BORGELT e KRUSE, 2002], que corresponde ao índice de freqüência de um
determinado item ou grupo de itens na base de dados, calculado através da Equação 2.1 :

Sup(A  B) = Nr. de Registros(A  B)
Nr.Total de Registros
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(Eq. 2.1)



Confiança
A confiança da regra A ⇒ B, Conf(A ⇒ B), é um valor que indica, dentre as

transações que contêm os itens de A, o percentual de transações que também contêm os
itens de B, conforme apresentado por [GONÇALVES, 2005]. Assim, a confiança de
uma regra de associação A ⇒ B é dada pela Equação 2.2:

Conf(A  B) = Sup(A  B)
Sup(A)



(Eq.2.2)

Suporte-Confiança
O modelo suporte-confiança, proposto por [AGRAWAL, 1993], é o modelo

típico para mineração de regras de associação em bases de dados. Este modelo consiste
em encontrar todas as regras que possuam fatores de suporte e confiança maiores ou
iguais, respectivamente, a um valor mínimo para o suporte (SupMin) e um valor
mínimo para confiança (ConfMin) das regras. Estes valores para o SupMin e ConfMin
são definidos antes da execução do algoritmo de mineração de dados.
A aplicação do suporte mínimo, logo no início, evita a geração de regras que não
atendam ao suporte da aplicação, uma vez que um dos princípios de Apriori afirma que
qualquer subconjunto de uma combinação de itens que é considerado frequente, também
será considerado frequente, em outras palavras, se P(A B) ≥ suporte mínimo, então
P(A) ≥ suporte mínimo e P(B) ≥ suporte mínimo.



Lift
Esta medida, também chamada de Improvement, originalmente denominada

Interesse, tem como proposta atestar se a regra é melhor ou não que o suporte do
conjunto de itens na consequência da regra, como descrito por [BRIN, 1995]. O Lift de
uma regra de associação A → B é dado pela equação 2.3:

Lift(A  B) = Conf(AB)
Sup(B)
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(Eq. 2.3)

De acordo com [Gonçalves, 2005] o Lift pode variar entre 0 e ∞, e as faixas de
valores indicam que:
 Lift(A ⇒ B) = 1: independência entre os conjuntos de itens A e B, ou
seja, a presença do antecedente não leva ao aumento ou à diminuição da
ocorrência do consequente.
 Lift(A ⇒ B) < 1: os conjuntos de itens A e B possuem dependência
negativa, ou seja, o antecedente e o consequente são negativamente
dependentes.
 Lift(A ⇒ B) > 1: os conjuntos de itens A e B possuem dependência
positiva, ou seja, o antecedente influencia positivamente a frequência do
consequente.



Leverage
A medida leverage, também chamada de rules interest, mede a diferença

entre a frequência com que o A e B aparecem juntos na mesma regra e a frequência que
seria esperada se o A e o B fossem independentes, como descrito por
[GONÇALVES, 2005]. Assim, a leverage de uma regra de associação A ⇒ B é dada
pela Equação 2.4.

Leverage(A  B) = Sup(AB) – Sup(A) * Sup(Y)



(Eq. 2.4)

Convicção
A convicção (conviction) tem como função medir a independência de A

relativamente a B (conviction (A ⇒ B) ≠ conviction (B ⇒ A)) e identificar as regras que
tem 100% de confiança (normalmente pouco interessante), quando A e B são
independentes, como descrita por [BRIN, 1997]. Assim, a convicção de uma regra de
associação A ⇒ B é dada pela Equação 2.5.
Conviction(A  B) = Sup(A) * Sup(~B) =
Sup(A,~B)
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(1-Sup(B)) .
(1-Conf(A⇒B)

(Eq. 2.5)

2.2.2 Algoritmo de Extração de Regras de Associação
Para [LIU, 1998] um algoritmo tradicional de extração de regras de associação
possui duas etapas fundamentais:
Descobrir todos os grandes conjuntos que satisfazem o suporte mínimo;
Gerar regras que satisfaçam um valor de confiança mínimo partindo dos
conjuntos anteriores.
Entretanto, quando existem elementos muito correlacionados, a tarefa de
descobrir regras interessantes torna-se bastante complexa.
Para [AGRAWAL, 1994], o problema de extração de regras de associação é
dividido em duas etapas:
 Gerar todas as combinações de elementos com suporte acima de um
determinado valor (Suporte mínimo);
 Para um grande conjunto de elementos Y= I1; I2; I3; ...; In , k > 2 gerar
todas as regras que utilizem os elementos do conjunto. Assim, o
antecedente X vai ser um subconjunto de Y com k-1 elementos e o
consequente vai ser o elemento Y-X.

Apriori
O algoritmo apriori, proposto por [AGRAWAL, 1994], utiliza um método
interativo chamado de busca inteligente por nível (level-wise search). Este método de
busca possui dois mecanismos de processamento.
1. Tem a finalidade de combinar todos os itens existentes na base de dados,
formando todos os conjuntos de itens possíveis;
2. Tem a função de contabilizar e podar, ou seja, reduzir o volume de
conjunto de itens que estão sendo considerados válidos.

O algoritmo começa contabilizando a ocorrência dos itens individualmente, e em
seguida, eliminando aqueles que não preencherem os requisitos de suporte mínimo. Em
seguida, os itens restantes são recombinados de maneira a aumentar a cardinalidade dos
conjuntos de itens em apenas uma unidade, cada conjunto tem seu suporte
contabilizado, e a poda é novamente aplicada. O algoritmo termina sua busca quando
não houver mais combinações que supram os quesitos mínimos.
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Para [AGRAWAL, 1994], existem dois princípios que são utilizados pelo
algoritmo:
 Se P(AB) ≥ suporte mínimo, então P(A) ≥ suporte mínimo e P(B) ≥
suporte mínimo;
 Se P(A) < suporte mínimo, então P(AX) < suporte mínimo, para
qualquer conjunto de itens X.
A figura 2.2 apresenta o algoritmo para a geração das regras de associação
apriori que foi codificado através da linguagem PL/SQL.

Figura 2.2 – Algoritmo Apriori.

2.3 Regras de Associação em Mineração de Textos

Analisando a literatura sobre o uso de regras de associação em mineração de
dados/mineração de texto para a recuperação da informação textual, merecem destaque
alguns trabalhos.
Em [MAHGOUB et al 2008] é descrito o sistema Extracting Association Rules
from Text (EART) que detecta automaticamente regras de associação a partir de
documentos textuais. Para os autores, as principais contribuições do sistema
relacionam-se com o fato de ele integrar a tecnologia XML com um esquema de
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recuperação da informação, o TF-IDF e com técnicas de mineração de dados para
extrair regras de associação. O sistema ignora a ordem em que ocorrem as palavras, se
concentrando nas palavras e suas distribuições estatísticas. Ele inicia-se com a seleção
de coleções de documentos da Web ou de sistemas de arquivo interno, consistindo de
três fases:
 Pré-processamento de texto

(transformação, filtragem, stemming e

indexação dos documentos);
 Mineração de regras de associação (aplicando um algoritmo construído
pelos autores, o GARW - Generating Association Rules based on
Weighting scheme - para gerar regras de associação);
 Visualização dos resultados.

Para [CHEN, TSENG & LIANG, 2010], a mineração de textos é muito mais
complexa do que a mineração de dados, pois os dados de texto não são estruturados.
Estes autores, revendo a literatura, assinalam que alguns estudos buscam aplicar a
técnica de mineração de regras de associação na gestão de documentos. Entre estes
trabalhos, em [CHEN et al.,2010] tem-se que a mineração de regras de associação é a
primeira técnica de mineração de dados que deve ser utilizada na mineração de coleções
de textos. O enfoque seria interessante porque o processamento de texto envolve
associações e co-ocorrência entre termos. A solução proposta por estes autores conjuga
um conjunto de conceitos da lógica nebulosa (fuzzy) com a mineração de regras de
associação para achar regras nebulosas (fuzzy) de associação interessantes. Eles usam o
concerto de Frequent Itemset-based Hierarchical Clustering (FIHC). Comparada com a
pesagem tf-idf, usada em FIHC, o foco da solução do trabalho é usar a descoberta de
regras de associação fuzzy em termos de frequência para achar relações de associação
entre termos para agrupamento de documentos. A questão identificada é que termos
esparsos importantes acabam por não aparecer no agrupamento de documentos.
Aplicando a mineração de regras fuzzy de associação, se pode descobrir conexões
interessantes entre conjuntos fuzzy de itens frequentes.
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A solução [CHEN et al., 2010] compreende três estágios, como a mostrado na
figura 2.3.
 Pré-processamento do documento: a frequência de cada termo dentro do
documento é computada;
 Extração de grupos candidatos: uso de algoritmo de mineração de regras
fuzzy de associação para encontrar conjuntos de itens fuzzy frequentes,
que são usados para formar os grupos candidatos; e,
 Construção de árvore de grupos: construir a matriz documento-grupo
para relacionar cada documento na montagem do grupo. A árvore de
grupo hierárquico podada será então construída.

Figura 2.3- Framework proposto por [Chen et al., 2003].

A proposta dos autores, envolvendo conjuntos fuzzy, visa diminuir a alta
complexidade computacional e o espaço necessário que ainda fazem os métodos de
agrupamento pouco ineficientes. Para eles, a redução da pesada carga computacional e o
aumento da precisão do agrupamento não supervisionado de documentos são questões
importantes.
O conceito de conjuntos de itens frequentes origina-se da mineração de regras de
associação que utiliza conjuntos de itens frequentes para encontrar regras de associação
regras de itens em grandes bases de dados transacionais. Um conjunto de itens
frequentes é aquele que co-ocorre em transações mais do que um dado valor limite dado
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- chamado de suporte mínimo. Os estudos recentes, como descrito por [ZHANG, 2010]
sobre os conjuntos de itens frequentes em mineração de textos, estão em duas
categorias: (a) a utilização de regras de associação para realizar a categorização de
textos; e, (b) a utilização de conjuntos de itens frequentes para agrupamento de textos.
A correta classificação de textos em uma ou mais categorias previamente
definidas é um dos fatores de sucesso para uma efetiva recuperação de informação
posterior. Em [FIGUEIREDO et al., 2011], é proposta uma estratégia de tratamento de
dados para gerar novas facetas (features) discriminativas, que os autores chamam de
facetas-compostas (compound-features) ou c-facetas para apoiar a classificação de
texto. As c-facetas são compostas por termos que podem ocorrer nos documentos sem
qualquer restrição de ordem ou distância entre termos. A estratégia precede a tarefa de
classificação e deve ser usada juntamente com atributo simples (single-features) para
diminuir a ambiguidade e o ruído próprios da representação bag-of-words. Nesta
representação, o vetor não considera a ordem das palavras no documento, considerando
somente o número de vezes que o termo ocorre na coleção de documentos. Ocorre que a
frequência absoluta pode não ser uma boa estratégia de classificação, porque relevância
pode não crescer proporcionalmente à frequência. Os autores usam c-facetas compostas
de dois termos para tornar seu uso computacionalmente mais viável e para melhorar a
efetividade da classificação.
A metodologia proposta nesta tese, como será detalhada no capítulo 4, trabalha
de forma similar aos trabalhos relacionados anteriormente, entretanto a diferença
principal está na aplicação da regras de associação para a recuperação de informação.
Ou seja, para a recuperação de documentos que estejam relacionados através de uma
determinada regra definida pelo domínio da coleção de documentos e não para a
classificação de textos. A metodologia proposta considera o pré-processamento na etapa
de extração dos termos a serem empregados na descoberta das regras de associação. Ela
também procura identificar os termos candidatos por estarem inter-relacionados e não
simplesmente para formar grupos de termos, para descobrir a co-relação entre termos
dos diferentes documentos. Uma vez identificados os relacionamentos entre os termos a
recuperação de documentos é expressa de uma forma simples, na qual o usuário vai
adicionando termos e assim montando a sua consulta através de termos relacionados
oferecidos pelo sistema, a cada interação do usuário um novo termo é adicionado à
consulta.
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3. RECUPERAÇÃO DA INFORMAÇÃO
Atualmente, a área de mineração de textos trata, fortemente, da recuperação de
dados não estruturados, em especial de documentos textuais, em resposta a uma
consulta do usuário, que pode ser não estruturada, como uma frase, ou estruturada, uma
expressão booleana, por exemplo. A recuperação da informação trata da formulação de
consultas estruturadas e não estruturadas, indexação de coleções de documentos,
incluindo pesagem de termos, métodos para computar similaridade de consultas e de
documentos, classificação e roteamento de documentos sob a demanda do usuário como
resposta às suas consultas, agrupamento de coleções de documentos com base em
métodos estatísticos, ou aqueles derivados da área de linguagem natural, visando a
análise e a recuperação de documentos.
A área tem desenvolvido modelos para a representação de grandes coleções de
textos que identificam documentos sobre tópicos específicos.
O processo de recuperar informação consiste em identificar no conjunto de
documentos (corpus), quais atendem à necessidade de informação do usuário. Como
visto, a mineração de textos está relacionada com o processo de obtenção de informação
a partir de texto em linguagem natural. Usada em conjunto com a mineração de dados,
que extrai informação de bancos de dados estruturados, ela pode extrair informação de
dados não estruturados ou semi-estruturados. O texto é a principal parte de um
documento e seu tratamento, como um processo de criação dos índices, é explorado
pelos sistemas de recuperação da informação.
Os sistemas desenvolvidos para recuperar informação geralmente se baseiam em
busca por palavra-chave ou busca por similaridade. Para isto, a maior parte destes
sistemas usa o modelo clássico ou o modelo estruturado. No modelo clássico, cada
documento é descrito por um conjunto de palavras-chave – os termos de indexação, que
buscam representar o assunto do documento e resumir seu conteúdo. Nos modelos
estruturados, além das palavras-chave, são definidas algumas informações sobre a
estrutura do texto, como as seções a serem pesquisadas e a proximidade das palavras.
Dentre os modelos clássicos, temos o booleano, o vetorial e o probabilístico. O modelo
booleano é baseado na teoria dos conjuntos e possui consultas especificadas com termos
e expressões booleanas. Nas consultas são utilizados operadores lógicos (e, ou, não)
para filtragem do resultado. Ele apresenta algumas desvantagens como a recuperação é
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baseada em uma decisão binária; os documentos não são ordenados; a expressão
booleana é considerada complexa para o usuário. Para contornar estas limitações, é
proposto o modelo vetorial que permite localizar similaridade entre documentos.
As formas de recuperação da informação que operam com a abordagem estatística
podem utilizar as técnicas de mineração de dados visando extrair conhecimento em
grandes quantidades de dados, permitindo assim a descoberta de padrões e regras.
Os principais métodos de cálculo de similaridade são o booleano, o booleano
estendido, espaço-vetorial e o probabilístico, conforme [GREENGARSS, 2000].

3.1 Modelos de Recuperação

3.1.1 Modelo Booleano
O modelo booleano é um modelo de recuperação simples com base na teoria dos
conjuntos e álgebra booleana. Como o conceito de um conjunto é bastante intuitivo, o
modelo booleano fornece uma estrutura que é fácil de compreender por um usuário
comum de um sistema de recuperação de informação. Além disso, as consultas são
especificadas como expressões booleanas que têm semântica precisa.
Este modelo considera que os termos de índice estão presentes ou ausentes em
um documento, como resultado o peso 0 (zero) indica a ausência e o peso 1 (um) a
existência, como exemplo wi,j  {0,1}. Uma consulta q é composta de termos indexados
por três conectivos: not, and e or. Assim, a consulta é essencialmente uma expressão
booleana, por exemplo, a consulta [ q = ka  (kb   kc ) ] pode ser escrita na forma
[qdnf = (1,1,1)  (1,1,0)  (1,0,0) ], onde cada um dos componentes é um vetor binário
ponderado associado com a tupla ( ka, kb, kc ). A figura 3.1 apresenta os três componentes
para consulta q [BAEZA-YATES; RIBEIRO-NETO, 1999].
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Figura 3.1 - Três componentes para consulta q

O modelo booleano sofre grandes inconvenientes. Primeiro, a estratégia de
recuperação é baseado em um critério de decisão binária (isto é, um documento é
previsto para ser relevante ou não relevante), sem qualquer noção de uma escala de
classificação o que impede uma boa recuperação. Segundo, a expressão booleana tem
semântica precisa, mas muitas vezes não é simples se traduzir uma informação de forma
precisa em expressão booleana. Na verdade, a maioria dos usuários acha difícil e
complicado de expressar suas solicitações de consulta em diversos padrões de
expressões booleanas. Apesar das limitações encontradas no modelo, sua utilização é
bastante difundida devido ao fato do baixo custo computacional e sua simplicidade de
implementação.

3.1.2 Modelo Vetorial
No modelo vetorial, os documentos e consultas são tratados como vetores em
um espaço vetorial n-dimensional, onde a distância vetorial é utilizada como medida de
similaridade. Cada documento é representado através de um vetor de termos, onde cada
termo possui um peso, que indica o grau de importância deste termo em um
determinado documento [SALTON, 1971]. O peso wi,j associado com o par (ki , d j),
onde ki representa a palavra e d j representa o documento, é positivo e não binário. Os
termos utilizados em uma consulta também recebem pesos [BAEZA-YATES;
RIBEIRO-NETO, 1999].
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A similaridade entre documentos é calculada através da equação 3.1:

(Eq. 3.1)

Sendo wi,j ≥ 0 e wi,q ≥ 0, a similaridade sim(q,dj) varia de 0 até 1. Desta forma, o
modelo vetorial é capaz de ordenar os documentos de acordo com o grau de
similaridade de cada documento com a consulta realizada pelo usuário.
Vale ressaltar que para o cálculo dos pesos, utiliza-se a técnica que faz o
balanceamento entre as características do documento, utilizando o conceito de
frequência de termo em um documento.
Dentre as vantagens do modelo vetorial, podemos destacar: ao atribuir peso aos
termos existe uma melhora do desempenho do Sistema de Recuperação de Informação;
trata-se de uma estratégia de satisfação parcial da consulta, uma vez que permite que um
documento possa ser recuperado mesmo que ele satisfaça a consulta apenas
parcialmente; os documentos são ordenados de acordo com o seu grau de similaridade
[BAEZA-YATES; RIBEIRO-NETO, 1999].

3.1.3 Modelo Probabilístico
O modelo probabilístico é baseado no princípio probabilístico: dada uma
consulta q e um documento d j na coleção, o modelo probabilístico estima a
probabilidade de que o usuário irá encontrar o documento d j interessante (relevante). O
modelo assume que esta probabilidade de relevância depende da consulta e as
representações do documento. Além disso, o modelo assume que existe um subconjunto
de todos os documentos que o usuário prefere como a resposta definida para a consulta
q. Um conjunto de resposta ideal é rotulado R e deve maximizar a probabilidade global
de relevância para o usuário.
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Dada uma consulta q, o modelo probabilístico atribui a cada documento dj, uma
medida de sua similaridade com a consulta, a relação P(dj relevantes para q) / P (d j não
relvante para q), que calcula as chances de o documento d j ser relevante a consulta q
[BAEZA-YATES; RIBEIRO-NETO, 1999].
A vantagem do modelo probabilístico está no princípio probabilístico de
ordenação, que uma vez garantido, resulta em um comportamento ótimo do modelo.
Entretanto, entre as desvantagens destaca-se que o método depende da precisão das
estimativas de probabilidade, uma vez que o método não leva em conta a freqüência.

3.1.4 Modelo Busca Direta
O modelo de busca direta também é denominado de Modelo de Busca de
Padrões (pattern search) e utiliza métodos de busca de strings para localizar
documentos relevantes. Na prática, esse modelo é utilizado na localização de strings
em documento. As buscas são realizadas diretamente nos textos originais, em tempo de
execução e o resultado é a localização de todas as ocorrências do padrão de consulta em
um documento ou conjunto de documentos.
O modelo pode ser utilizado em casos onde a coleção de documentos é pequena,
e é muito utilizada em softwares de edição de documentos para que o usuário possa
localizar palavras ou expressões no texto que está editando.

3.1.5 Modelo Aglomerados (Clusters)
Utiliza técnicas de Agrupamento (ou Clustering) de documentos. Seu
funcionamento consiste em identificar documentos de conteúdo similar (que tratem de
assuntos similares) e armazená-los ou indexá-los em um mesmo grupo ou aglomerado
(cluster). A identificação de documentos similares em conteúdo se dá pela quantidade
de palavras similares e frequentes que eles contêm. Quando o usuário formula sua
consulta, o sistema identifica um documento relevante e retorna para o usuário todos os
documentos pertencentes ao mesmo grupo [FRAKES, 1992].
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3.2 Ranking de Documentos
Muitas das técnicas de recuperação da informação usam a indexação de
palavras-chave e estas palavras-chave, isoladamente, podem não capturar de forma
adequada o conteúdo do documento, devolvendo resultados pobres e pouco aderentes à
necessidade do usuário. A efetividade da recuperação de documentos está associada a
quanto o resultado da consulta atende a seus interesses. Para ordenar documentos
retornados por ordem de relevância, ou algum outro critério pré-definido, algumas
medidas podem ser utilizadas, como, por exemplo, a frequência do termo, a
proximidade e a localização.

3.2.1 Palavras Frequentes e Preditivas
De forma a aumentar o rendimento na recuperação de documentos, algumas
propostas são oferecidas. Em [MATSUNAGA, 2007], discute-se a atribuição de pesos
aos termos, em função da importância destes termos ao domínio. Em [POPESCUL &
UNGAR, 2000] apresentam uma metodologia para a definição dos termos mais
relevantes, denominada “Palavras Frequentes e Preditivas”, sendo uma abordagem
prática e eficiente, baseada no produto:

P(word | class) X p(word | class)
p(word)

(Eq. 3.2)

Esta metodologia leva em consideração a frequência e a predição de palavras, a
partir da ocorrência das mesmas em documentos de um mesmo assunto (classe –
conjunto de documentos de um mesmo assunto) e suas respectivas ocorrências em todo
o universo de assuntos. O cálculo é feito pelo produto da ocorrência de uma
determinada palavra em um determinado assunto pela divisão da ocorrência de uma
determinada palavra em um dado assunto pela ocorrência desta palavra em todo o
domínio de assuntos.
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3.2.2 PageRank
PageRank é um algoritmo de análise de links, que calcula a importância de um
documento dentro de uma coleção, através da análise de citações entre os documentos
da coleção. [BRIN, 1997], [PAGE, 1998].
PageRank pode ser calculado para coleções de documentos de qualquer
tamanho. Os cálculos PageRank exigem várias passagens, chamado de "iterações". A
probabilidade é expressa como um valor numérico entre 0 e 1.

Para o cálculo do PageRank de um documento, utiliza-se a seguinte equação:
(Eq. 3.3)

Onde:
A é um documento.
T1,2,...,n são documentos que contêm links para A.
PR(A) é o PageRank do documento A.
C(T) é o número de links de T para outros documentos.
d é a probabilidade do navegador (pessoa) sair da página.

Apesar da proposta desta tese não trabalhar com links de documentos, o conceito
de PageRank foi aplicado como um dos métodos para a ordenação dos documentos
recuperados, sendo calculado sobre os relacionamentos entre os termos. Os valores de
pagerank associados a cada termo, em cada nível, foi obtido através do NodeXL
(ferramenta de mineração de textos baseada em uma extensão do Excel©), o qual mede
a importância de cada vértice (termo) no relacionamento. O resultado foi exportado para
uma tabela do Oracle para uso da aplicação.
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Uma vez obtido o pagerank de cada termo em cada nível, passa a ser necessário
determinar um valor que seja capaz de representar o documento como um todo. Uma
vez que cada termo possui diferente valor em cada nível, a ordenação levou em conta a
média ponderada dos valores de pagerank de cada termo no nível da regra, em relação
ao número de ocorrências do termo no documento. O valor relativo a cada documento é
então calculado através do somatório dos valores de pagerank de cada termo no nível da
regra, multiplicado pelo número de ocorrências do termo no documento e dividido pelo
somatório das ocorrências dos termos no documento.

PR Doc. = ∑ pr(termo no nível) * número de ocorrências (termo no doc.)
∑ número de ocorrências (termo no doc.)
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(Eq. 3.4)

4. METODOLOGIA
4.1 Preparação de

Dados,

Extração

de

Termos Relevantes e

Recuperação de Informação.

A proposta de trabalho visa a recuperação de documentos trabalhando com os
termos relacionados encadeados através de sua associação em diferentes documentos. O
cenário de uso da solução proposta é aquela em que o usuário final consulta uma
coleção digital de documentos, previamente classificados, indexados e armazenados em
repositório local. É sobre esta coleção que nosso sistema atua, seguindo um processo em
três etapas: (a) preparação e armazenamento dos dados encontrados nos documentos em
uma base de dados; (b) identificação dos termos relevantes da coleção de termos obtidos
na etapa anterior, a partir das regras de associação extraídas da base de dados criada; e,
(c) recuperação de documentos.
As etapas foram divididas em três diferentes módulos, sendo desenvolvido para
cada um, sistema próprio. Cada sistema pode ser utilizado separadamente, desde que
respeitado o encadeamento das etapas. Os módulos desenvolvidos foram:
1. Módulo de Preparação e Extração de Termos – tem como objetivo
trabalhar com o processo de mineração de textos, envolvendo a obtenção,
extração e estruturação dos termos. Este módulo é descrito na seção 4.2
deste capítulo;
2. Módulo de Identificação de Termos Relevantes – tem como objetivo
identificar os termos relevantes de uma determinada coleção de
documentos, os termos relevantes são aqueles que participam das regras
de associação encontradas na base de termos obtida na etapa anterior.
Este módulo é descrito na seção 4.3 deste capítulo;
3. Módulo de Recuperação de Documentos – tem como objetivo trabalhar
com a recuperação de documentos através de uma busca direcionada,
pelo encadeamento dos termos relevantes nas regras de associação
obtidas na etapa anterior. Este módulo é descrito na seção 4.4 deste
capítulo.
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Com o intuito de ordenar de forma mais eficiente a coleção de documentos
recuperados, foram usadas duas metodologias: (a) Freqüência e Preditabilidade dos
termos em cada documento; (b) PageRank, usado para dar pesos numéricos a cada
elemento de uma coleção de documentos interligados, como as páginas da Internet para
medir sua importância, teve seu uso adaptado para atender às necessidades da nossa
proposta.

4.2 O Módulo de Preparação e Extração de Termos
Este módulo tem como objetivo a criação da base de termos candidatos que é
utilizada na próxima etapa para obtenção dos termos relevantes.
O módulo de preparação de dados utiliza a metodologia desenvolvida por
[NASCIMENTO, 2009] para busca e extração de dados semi-estruturados na Web, uma
vez que o processo de extração e armazenamento de dados se assemelham.
O módulo desenvolvido realiza a extração de termos candidatos e o seu
armazenamento em formato estruturado. O mesmo faz uso dos conceitos apresentados
na metodologia de mineração de textos. As tarefas deste módulo se resumem à extração
de termos candidatos encontrados nos diferentes documentos submetidos ao sistema e a
seu armazenamento. Foram utilizadas as metodologias de Case Folding para
transformar todos os termos em minúsculas (caixa baixa), de Stopwords para a
eliminação de termos irrelevantes (a lista de Stopwords utilizada é apresentada no
apêndice A) e de Porter Stemming, para a extração dos radicais dos termos candidatos.
Uma vez identificados os termos candidatos, esses são armazenados de forma
estruturada em tabelas de um SGBD (Sistema Gerenciador de Bancos de Dados). O
SGBD utilizado neste trabalho de pesquisa foi o Oracle. No armazenamento dos
termos, os mesmos são associados ao documento original, e é quantificado o número de
ocorrência dos termos para cada documento, sendo o termo e seu respectivo número de
ocorrências utilizado no módulo de Identificação de Termos Relevantes para cálculo da
confiança e suporte e postariormente no Módulo de recuperação de Informação para a
ordenação dos documentos a serem apresentados ao usuário.
Toda a coleção de documentos será então submetida ao Módulo de Extração e
Armazenamento de Termos, que se divide nas seis diferentes tarefas identificadas no
algoritmo a seguir, apresentado na figura 4.1:
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Para cada documento submetido
Abrir o arquivo (1)
Verificar arquivo (2)
Extrair os dados para o registro do documento (3)
Extrair as palavras candidatas de cada documento e quantidade
ocorrências (4)
Armazenar o registro do documento na tabela de documentos (5)
Para cada palavra candidata
Armazenar o termo, a identificação do documento e o número
ocorrências na tabela de termos (6)
Fim-Para
Fim-Para

de

de

Figura 4.1 – Algoritmo para Preparação de dados.

As tarefas definidas foram agrupadas e divididas em 3 diferentes partes:

1. Carga e extração de dados:
Esta parte do módulo carrega o texto armazenado, verifica o arquivo e extrai os
dados. Cada arquivo é então submetido ao algoritmo de extração de dados, capaz de
efetuar a extração dos dados referentes ao documento. Os termos extraídos são
armazenados na base de dados, com informações importantes sobre a publicação, tais
como: Título, Autores e Conteúdo.

2. Preparação dos Dados:
Esta parte realiza as tarefas de preparação de dados dos documentos submetidos,
definidas pelo processo de Text Mining para preparação de termos, limpeza de termos
irrelevantes (stopwords), extração de radicais e extração dos termos candidatos e suas
ocorrências no documento. O algoritmo para a obtenção das palavras candidatas é
apresentado na figura 4.2.
Para cada palavra do abstract
Eliminar pontuações
Se palavra possui mais de uma letra
Eliminar os espaços anteriores e posteriores
Transformar todas as letras para minúsculas
Aplicar o algoritmo de StopWord
Aplicar o algoritmo de Stemming
Fim-se
Fim-para

Figura 4.2 – Algoritmo para obtenção das palavras candidatas do abstract.
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3. Armazenamento de Dados:
Após a tarefa preliminar realizada pela Preparação de Dados, é gerado um vetor
como resultado contendo apenas os termos candidatos. O mesmo deve ser compactado
para eliminação de termos duplicados e para a totalização do número de ocorrências de
cada termo no documento.
A figura 4.3 apresenta o algoritmo para a compactação do vetor de termos
candidatos e suas respectivas ocorrências.

Ordenar o vetor de termos
Para cada termo atual do vetor
Se o termo atual for igual ao próximo
Eliminar o próximo termo do vetor
Incrementar o número de ocorrências do termo atual em 1 unidade
Fim-se
Ler próximo termo do vetor
Fim-para

Figura 4.3 – Algoritmo para compactação do vetor de termos candidatos do documento.

Ao término da compactação do vetor de termos, é criado um registro na tabela
de documentos com os dados obtidos na tarefa 1 e cada termo deve ser armazenado na
tabela de termos a partir do vetor compactado. Cada termo deve ser associado ao
número de ocorrências do termo no texto e identificado pelo código de identificação do
registro do documento ao qual pertence.
A figura 4.4 apresenta a tela principal do Módulo de preparação de dados.
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Figura 4.4 – Tela principal do Módulo de Preparação de dados.

De forma a exemplificar o funcionamento deste módulo, dada uma coleção de
15 artigos do II Workshop Internacional de Redes Complexas (Complenet 2010) foram
identificados ao todo 227 termos candidatos.
A tabela 4.1 apresenta a quantidade de termos candidatos obtida por artigo após
a preparação dos dados.
Tabela 4.1 – Quantidade de Termos por documento
IDARTIGO

Qtd_Termos

1

44

2

50

3

28

4

32

5

41

6

46

7

41

8

18

9

27

10

22

11

27

12

37

13

34

14

35

15

41

36

4.3 O Módulo de Identificação de Termos Relevantes
Este módulo tem como objetivo final identificar as associações existentes entre
os termos candidatos, obtidos no módulo de preparação dos dados.
Todo o seu processo de funcionamento é baseado na técnica de regras de
associação, com a qual são trabalhados os conceitos de suporte, confiança e lift.

4.3.1 Geração das Regras de Associação
As regras serão geradas a partir de uma coleção de dados onde cada registro
corresponde a uma transação em relação aos documentos. O algoritmo apriori foi
utilizado para a geração das regras e foi codificado na linguagem PL/SQL (Oracle©).
A quantidade de itens utilizados na regra irá variar de acordo com a coleção de
documentos, uma vez que o processo de geração de regras é feito até que não sejam
encontradas mais regras que atendam ao suporte especificado. Sendo assim, o módulo
pode gerar para um determinado domínio n regras com m termos.
Para uma melhor identificação da regra, a mesma será categorizada em nível, ou
seja, nível 2: contém regras de associação com 2 termos; nível 3: contém regras com 3
termos, e assim por diante (o número do nível corresponde a quantidade de termos
utilizados na extração das regras de associação).
Cada conjunto de regras (nível) será armazenado em diferentes tabelas,
identificadas pelo seu nível, de forma que seja possível identificar os termos relevantes
de cada nível, facilitando assim a etapa seguinte, que visa à identificação dos
relacionamentos entre termos e, posteriormente, à recuperação dos documentos.
Baseado na coleção (Complenet 2010, com 15 artigos) é apresentado o passo a
passo do processo de geração das regras.
1º Passo: Definir o valor do suporte mínimo. Neste caso foi utilizado o suporte de 20%,
o que significa que o termo deverá aparecer em pelo menos 3 artigos do total de 15
artigos da coleção.

37

2º Passo: Aplicar o suporte mínimo na coleção dos termos candidatos. Neste caso, o
número de termos relevantes diminui 67%, restando somente 75 termos distintos dos
227 termos iniciais.
Através da tabela 4.2 é possível verificar a importância do uso do suporte
mínimo logo no início. Na geração de regras com 2 termos, foi verificado que 23.376
regras deixaram de ser geradas.
Tabela 4.2 – Comparação de termos e regras sem suporte e com suporte de 20%
Suporte

Qtd. De Termos

Qtd Máxima de regras

0%

227

25.651

20%

75

2.275

A tabela 4.3 apresenta a variação da quantidade de termos por artigo, antes (Qtd
Termos Iniciais) e depois (Qtd Termos c/ Suporte) da aplicação do suporte mínimo.

Tabela 4.3 - Comparação entre termos candidatos e termos relevantes por documento.
IDARTIGO

Qtd Termos Inicial

Qtd Termos c/ Suporte

(Candidatos)

(Relevantes)

1

44

23

-21

2

50

29

-21

3

28

14

-14

4

32

21

-11

5

41

21

-20

6

46

28

-18

7

41

23

-18

8

18

9

-9

9

27

19

-8

10

22

10

-12

11

27

21

-6

12

37

26

-11

13

34

20

-14

14

35

25

-10

15

41

16

-25
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Diferença

Os termos candidatos que não atendam ao suporte-mínimo são eliminados da
tabelas de termos, que passa a conter somente os termos candidatos.

3º Passo: Gerando as regras de Associação
Regras com 2 Termos

Para a geração de regras com 2 termos foi utilizado como entrada o conjunto de
75 termos candidatos obtidos na fase de preparação de dados. Foram geradas 243 regras
válidas, ou seja, que atendam ao suporte mínimo de 20% (definido no passo 1), restando
67 termos distintos.

Dentre o conjunto de regras geradas, pode-se analisar, na tabela 4.4, as regras
que possuem o termo cluster, por exemplo.

Tabela 4.4 – Regras de nível 2 que possuem o termo cluster e seu respectivo suporte.
Regra(A→B)

Sup(A→B)

{cluster} → {algorithm}

20%

{cluster} → {network}

33%

{cluster} → {method}

20%

{cluster} → {studi}

20%

{cluster} → {problem}

20%

{cluster} → {propos}

20%

{cluster} → {diﬀer}

20%

{cluster} → {state}

20%

{cluster} → {complex}

27%

{cluster} → {func on}

20%

{cluster} → {detect}

20%

{cluster} → {import}

20%

{cluster} → {structur}

20%
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Regras com 3 Termos

Para gerar o conjunto de regras com 3 termos utilizou-se a tabela formada pelos
termos relevantes oriundos das regras com 2 termos, ou seja, 67 termos relevantes.
Foram geradas ao todo 266 regras com 3 termos. A tabela 4.5 apresenta as regras
geradas para o termo cluster.

Tabela 4.5 - Regras de nível 3 que possuem o termo cluster e seu respectivo suporte.
Regra(A→B)

Sup(A→B)

{cluster, algorithm} → {network}

20%

{cluster, complex} → {network}

27%

{cluster, complex} → {studi}

20%

{cluster, detect}

→ {problem}

20%

{cluster, detect}

→ {propos}

20%

{cluster, detect}

→ {method}

20%

{cluster, detect}

→ {network}

20%

{cluster, detect}

→ {structur}

20%

{cluster, import}

→ {state}

20%

{cluster, method}

→ {problem}

20%

{cluster, method}

→ {propos}

20%

{cluster, method}

→ {network}

20%

{cluster, method}

→ {structur}

20%

{cluster, problem} → {propos}

20%

{cluster, problem} → {structur}

20%

{cluster, propos}

→ {structur}

20%

{cluster, network}

→ {problem}

20%

{cluster, network}

→ {propos}

20%

{cluster, network}

→ {studi}

20%

{cluster, network}

→ {structur}

20%
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Regras com 4 termos

Para gerar o conjunto de regras com 4 termos, foi utilizada a tabela com os
termos relevantes das regras com 3 termos, ou seja, 59 termos relevantes. Foram
geradas ao todo 170 regras com 4 termos. A tabela 4.6 apresenta as regras geradas para
o termo cluster.

Tabela 4.6 - Regras de nível 4 que possuem o termo cluster e seu respectivo suporte.
Regra(A→B)

Sup(A→B)

{cluster, complex, network} → {studi}

20%

{cluster, detect, method}

→ {network}

20%

{cluster, detect, method}

→ {problem}

20%

{cluster, detect, method}

→ {propos}

20%

{cluster, detect, method}

→ {structur}

20%

{cluster, detect, network}

→ {propos}

20%

{cluster, detect, network}

→ {problem}

20%

{cluster, detect, network}

→ {structur}

20%

{cluster, detect, problem}

→ {propos}

20%

{cluster, detect, propos}

→ {structur}

20%

{cluster, method, network} → {problem}

20%

{cluster, method, problem} → {propos}

20%

{cluster, method, problem} → {structur}

20%

{cluster, method, propos}

→ {structur}

20%

{cluster, method, network} → {structur}

20%

{cluster, method, network} → {propos}

20%

→ {structur}

20%

{cluster, method, propos}

{cluster, network, problem} → {propos}

20%

{cluster, network, problem} → {structur}

20%

{cluster, network, propos} → {structur}

20%

{cluster, problem, propos} → {structur}

20%
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Regras com 5 termos

Para gerar o conjunto de regras com 5 termos, foi utilizada a tabela com os
termos relevantes das regras com 4 termos, ou seja, 40 termos relevantes. Foram
geradas ao todo 73 regras com 5 termos. A tabela 4.7 apresenta as regras geradas para o
termo cluster.

Tabela 4.7 - Regras de nível 5 que possuem o termo cluster e seu respectivo suporte.
Regra(A→B)

Sup(A→B)

{cluster, detect, method, problem}

→ {propos}

20%

{cluster, detect, method, problem}

→ {structur}

20%

{cluster, detect, method, propos}

→ {structur}

20%

{cluster, detect, method, network}

→ {problem}

20%

{cluster, detect, method, network}

→ {propos}

20%

{cluster, detect, method, network}

→ {structur}

20%

{cluster, detect, network, problem}

→ {propos}

20%

{cluster, detect, network, problem}

→ {structur}

20%

{cluster, detect, network, propos}

→ {structur}

20%

{cluster, detect, problem, propos}

→ {structur}

20%

{cluster, method, problem, propos} → {structur}

20%

{cluster, method, network, problem} → {propos}

20%

{cluster, method, network, problem} → {structur}

20%

{cluster, method, network, propos} → {structur}

20%

{cluster, network, problem, propos} → {structur}

20%
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Regras com 6 termos

Para gerar o conjunto de regras com 6 termos, foi utilizada a tabela com os
termos relevantes das regras com 5 termos, ou seja, 34 termos relevantes. Foram
geradas ao todo 18 regras com 5 termos. A tabela 4.8 a seguir apresenta as regras
geradas para o termo cluster.
Tabela 4.8 - Regras de nível 6 que possuem o termo cluster e seu respectivo suporte.
Regra(A→B)

Sup(A→B)

{cluster, detect, method, network, problem} → {propos}

20%

{cluster, detect, method, network, problem} → { structur}

20%

{cluster, method, network, problem, propos} → { structur}

20%

{cluster, detect, method, network, propos}

→ { structur}

20%

{cluster, detect, method, problem, propos}

→ { structur}

20%

{cluster, detect, network, problem, propos} → { structur}

20%

Regras com 7 termos

Para gerar o conjunto de regras com 7 termos, foi utilizada a tabela com os
termos relevantes das regras com 6 termos, ou seja, 20 termos relevantes. Foram
geradas ao todo 2 regras com 7 termos. A tabela 4.9 apresenta as regras geradas para o
termo cluster.

Tabela 4.9 - Regras de nível 7 que possuem o termo cluster e seu respectivo suporte.
Regra(A→B)

Sup(A→B)

{cluster, detect, method, network, problem, propos} → {structur}

20%

Regras com 8 termos

Para gerar o conjunto de regras com 7 termos, foi utilizada a tabela com os
termos relevantes das regras com 6 termos, ou seja, 12 termos relevantes. Não foram
geradas regras com 8 termos, sendo assim o nível máximo desta coleção de dados é 7
níveis.
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Após todas as regras geradas identificou-se que o conjunto de termos candidatos
é: approach, base, cluster, detect, introduc, method, network, problem, propos, real,
structur e studi.
Vale ressaltar que dentre as medidas de interesse objetivas só foi utilizado, até o
momento, o suporte.
Analisando-se a coleção de artigos como um todo, a tabela 4.10 apresenta a
quantidade de regras geradas a partir do conjunto de combinações de termos.
Tabela 4.10 – Quantidade de regras por número de termos.
2 Termos

3 Termos

4 Termos

5 Termos

6 Termos

7 termos

Qtd. Termos
utilizados

75

67

59

40

34

20

Nr. Combinações
válidas

243

266

170

73

18

2

O gráfico da figura 4.5 apresenta a variação de termos utilizados para a geração
dos conjuntos de regras, por nível.

Figura 4.5 – Gráfico de termos relevantes por conjuntos de regras.
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O gráfico da figura 4.6 apresenta a variação da quantidade de regras válidas
geradas, por nível.

Figura 4.6 – Variação de regras válidas.

4.3.2 Identificação dos Termos Candidatos
Uma vez em que todas as regras válidas são geradas, a próxima etapa trata de
identificar os relacionamentos entre termos. Cada conjunto de regras gerado em seus
diferentes níveis passará pelo seguinte processo:
 Identificar os termos relevantes do conjunto de regras: Este procedimento
será realizado para cada nível. Sendo assim, cada nível terá sua própria
rede, na qual é possível visualizar os relacionamentos entre os termos
daquele nível.
 Descobrir os relacionamentos: cada termo da regra será combinado de
dois em dois, novamente, sendo agora com o objetivo de calcular o grau
de dependência (Lift) e o grau de confiança entre eles. Vale ressaltar que
os relacionamentos com lift menor ou igual a 1 serão desconsiderados, e
o sentido do relacionamento será dado pelo maior grau de confiança.
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Todas as relações, com seus respectivos cálculos de confiança, são armazenadas
em uma nova tabela do banco de dados, de acordo com o seu respectivo nível. Todo o
processo do módulo de recuperação de documentos irá ocorrer a partir dos termos
armazenados nesta tabela.
O anexo B apresenta a codificação em PL/SQL desenvolvida para identificação
dos relacionamentos entre termos.
Para visualização dos relacionamentos dos termos entre os diferentes níveis,
nesta tese foi utilizado o software NodeXL. Uma outra informação relevante obtida por
meio da ferramenta NodeXL é em relação aos conceitos:
• In-Degree : o termo é apontado por outro termo.
• Out-Degree: o termo aponta para outro termo.

A seguir, é exemplificada a etapa de identificação dos termos relacionados.

1º Passo: Gerando as novas regras de 2 termos, com os respectivos cálculos de
Confiança de (A→B), Confiança de (B→A) e o valor de Lift.
Para o conjunto de regras com 7 termos (nível 7), verifica-se que o mesmo só
possui 2 regras válidas.

Para a regra {cluster, detect, method, network, problem,

propos} → {structur} foram geradas novas regras de 2 termos, conforme apresentado
na tabela 4.11:

Tabela 4.11 – Novas regras para o termo cluster.
Regra(A→B)
{cluster} → {problem}
{cluster} → {propos}
{cluster} → {network}
{cluster} → {method}
{cluster} → {detect}
{cluster} → {structur}

Conf(A→B) Conf(B→A)
50%
100%
50%
50%
83%
42%
50%
60%
50%
100%
50%
50%

LIFT
2,5
1,25
1,04
1,5
2,5
1,25

Todas as novas regras são válidas, uma vez que possuem valor de lift maior do
que 1.

A tabela 4.12 apresenta o cálculo da confiança para o conjunto de regras de nível
7.
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Tabela 4.12 – Identificação dos Relacionamentos das regras do nível 7
A
Approach
Approach
Approach
Approach
Approach
Approach
Base
Base
Base
Base
Base
Cluster
Cluster
Cluster
Cluster
Cluster
Cluster
Detect
Detect
Detect
Detect
Detect
Introduc
Introduc
Introduc
Introduc
Method
Method
Method
Method
Network
Network
Network
Network
Network
Problem
Problem
Propôs
Propôs
Propôs
Real

B
propos
base
introduc
network
studi
real
propos
studi
introduc
real
network
problem
propos
network
method
detect
structur
structur
problem
method
network
propos
network
propos
studi
real
problem
structur
propos
network
real
studi
structur
problem
propos
propos
structur
real
structur
studi
studi

Conf(A→B) Conf(B→A)
71%
83%
43%
75%
43%
100%
86%
50%
86%
67%
71%
83%
75%
50%
75%
33%
75%
100%
100%
67%
75%
25%
50%
100%
50%
50%
83%
42%
50%
60%
50%
100%
50%
50%
100%
50%
100%
100%
100%
60%
100%
25%
100%
50%
100%
25%
100%
50%
100%
33%
100%
50%
60%
100%
60%
50%
60%
50%
80%
33%
33%
67%
75%
100%
50%
100%
25%
100%
50%
100%
100%
50%
100%
50%
67%
67%
67%
67%
83%
56%
67%
44%
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LIFT
1,79
1,61
2,14
1,07
1,43
1,79
1,88
1,25
3,75
2,50
0,94
2,50
1,25
1,04
1,50
2,50
1,25
2,50
5,00
3,00
1,25
2,50
1,25
2,50
1,67
2,50
3,00
1,50
1,50
1
0,83
1,25
1,25
1,25
1,25
2,50
2,50
1,67
1,67
1,39
1,11

NIVEL
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Os relacionamentos {base → network}, {method → network}, {network →
real} serão eliminados, uma vez que seu valor de Lift foi menor ou igual a 1.
O anexo C com tem todos os valores de suporte para os termos da coleção
analisada.
A tabela 4.13 apresenta a relação de Quantidade de Termos X Quantidade de
Relacionamentos de cada Nível.
Tabela 4.13 – Relação de Qtd. de Termos x Qtd. de Relacionamentos por nível
Nível

Qtd. Termos

Qtd. Relacionamentos

2

67

274

3

59

248

4

40

172

5

34

138

6

20

81

7

12
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2º Passo: Visualização dos relacionamentos entre os termos:
Os gráficos das figuras a seguir apresentam as redes geradas para os diferentes
níveis e seus relacionamentos (figuras 4.7, 4.11, 4.15, 4.18, 4.21 e 4.23), além dos
respectivos histogramas (figuras 4.8, 4.9, 4.10, 4.12, 4.13, 4.14, 4.16, 4.17, 4.19, 4.20,
4.22 e 4.24) , nos quais se pode visualizar o comportamento do termo em relação aos
conceitos de in-degree e out-degree.
Nesta coleção foi possível verificar que o termo network possui uma freqüência
muito alta, mas ele não aponta (out-degree) para nenhum outro termo, já o termo
introduc só aponta (in-degree) para outros termos.
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Nível 2

Figura 4.7 – Rede de nível 2.
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Figura 4.8 – Histograma dos termos do nível 2 (Parte 1).

Figura 4.9 – Histograma dos termos do nível 2 (Parte 2).

Figura 4.10 – Histograma dos termos do nível 2 (Parte 3).
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Nível 3

Figura 4.11 – Rede de nível 3.
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Figura 4.12 – Histograma dos termos do nível 3 (Parte 1).

Figura 4.13 – Histograma dos termos do nível 3 (Parte 2).

Figura 4.14 – Histograma dos termos do nível 3 (Parte 3).
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Nível 4

Figura 4.15 – Rede de nível 4.

53

Figura 4.16– Histograma dos termos do nível 4 (Parte 1).

Figura 4.17 – Histograma dos termos do nível 4 (Parte 2).
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Nível 5

Figura 4.18 – Rede de nível 5.
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Figura 4.19 – Histograma dos termos do nível 5 (Parte 1).

Figura 4.20 – Histograma dos termos do nível 5 (Parte 2).
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Nível 6

Figura 4.21 – Rede de nível 6.

Figura 4.22 – Histograma dos termos do nível 6.
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Nível 7

Figura 4.23 – Rede de nível 7.

Figura 4.24 – Histograma dos termos do nível 7.
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4.4 O Módulo de Recuperação de Documentos
O objetivo deste módulo é permitir que o usuário realize consultas direcionadas,
uma vez que a principal contribuição do nosso trabalho está em guiar o usuário na
elaboração da consulta, sugerindo a cada escolha de um termo, um conjunto de novos
termos relacionados ao anterior, para serem adicionados à consulta. Estes termos e seus
relacionamentos, como visto anteriormente, são identificados através das regras de
associação. Este módulo foi desenvolvido de forma que possa ser utilizado de maneira
independente dos demais, sendo somente necessário escolher a coleção de dados
previamente gerada pelos demais módulos, com a qual o usuário deseja trabalhar.
É importante ressaltar que o conjunto de termos candidatos que poderão ser
utilizados na recuperação da informação depende da coleção de documentos da qual faz
parte, uma vez que toda a preparação é realizada pelos módulos anteriores.
A recuperação de documentos não será dada simplesmente pela utilização de um
termo candidato, ou seja, a busca pela palavra chave. O procedimento de funcionamento
do sistema é descrito a seguir:
1. O sistema prepara uma lista de termos relevantes da coleção selecionada.
2. Ao confirmar a escolha do termo, o sistema apresenta todos os termos que são
apontados por ele. A figura 4.25 apresenta o algoritmo utilizado para a
identificação dos termos.
Obter o termo raiz (nível 1).
Para cada nível
Identificar
quais
são
os
termos
relacionados
aos
anteriormente.
Separar os termos relacionados pelo qual são apontados
selecionado.
Fim para

escolhidos
pelo

termo

Figura 4.25 – Algoritmo para montagem da consulta.

O resultado será então uma lista contendo os termos relacionados e pelo qual são
apontados pelo(s) termo(s) anteriormente selecionado(s).
Sendo assim, a partir do próximo termo adicionado à lista de busca, aparecerão
os termos relacionados e que são apontados pelo último termo adicionado na consulta.
A todo momento, o módulo vai informando ao usuário a quantidade de
documentos que são recuperados na consulta montada naquele instante, permitindo
assim a ele definir o melhor momento para visualizar os documentos recuperados.
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Uma vez que o usuário deseje visualizar os documentos recuperados, basta
acionar a opção “visualizar documentos“, o que faz com que seja apresentada uma nova
tela contendo as informações:
 Títulos dos Documentos Recuperados;
 Autores do Documento
 Conteúdo do Documento

Uma questão levantada durante o desenvolvimento do módulo foi em relação à
ordem em que os documentos seriam apresentados, uma vez que uma determinada
consulta poderia retornar uma quantidade grande de documentos, se necessitando
determinar quais documentos seriam os mais relevantes. Com o intuito de minimizar
este problema, foram utilizadas duas diferentes metodologias: ordenando a recuperação
pelo índice de “Palavras Freqüentes e Preditivas” e PageRank.
Ao acessar o sistema de recuperação de documentos, o usuário deve escolher
qual o domínio em que deseja realizar suas consultas. Para a demonstração do
funcionamento do sistema foram modelados três domínios diferentes: (a) Complenet
2010, com 15 artigos; (b) Complenet 2010, agora com 35 artigos; (c) Computer Science,
com 5000 artigos.
A figura 4.26 apresenta a tela inicial do sistema de recuperação de documentos.

Figura 4.26– Tela inicial do módulo de recuperação de documentos
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A figura 4.27 apresenta a tela principal do módulo de recuperação de
documentos, identificando suas principais funcionalidades.

Figura 4.27– Tela principal do módulo de recuperação de documentos

1. Termo: são apresentados os termos relevantes extraídos da coleção de
documentos para escolha do termo raiz da consulta.
2. Nível: expressa a quantidade de termos relacionados, onde o nível 2 informa que
a regra definida possui 2 termos, o nível 3 indica que a regra definida possui 3
termos e, assim por diante.
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3. Docs. Relevantes: indica a quantidade de documentos que poderá ser recuperada
a partir da consulta que está sendo montada em um dado momento.
4. Área de visualização dos termos relacionados com o termo selecionado
anteriormente e que estão disponíveis para compor uma nova regra de próximo
nível.
5. Permite adicionar o termo selecionado a consulta que está sendo montada. 4
6. Permite retirar o último termo da consulta que está sendo montada.
7. Área de visualização dos termos escolhidos para a consulta.
8. Explorar Novo Nível: uma vez que um novo termo é escolhido e adicionado à
consulta, o usuário deverá clicar nesta opção para poder visualizar os termos
relacionados à consulta até então montada.
9. Ver documentos relacionados: ao escolher esta opção, a qualquer momento, o
usuário poderá acessar os documentos recuperados pela aplicação a partir da
consulta montada.
10. Recomeçar: Permite reiniciar o sistema para a montagem de uma nova consulta.
11. Sair: Permite encerrar o sistema.
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A figura 4.28 apresenta o layout da tela de recuperação dos documentos
relacionados.

Figura 4.28 – Tela de apresentação dos resultados

1. Ordenação: Apresenta as duas formas disponíveis para ordenação dos
documentos obtidos.
2. Título: Apresenta os títulos recuperados, ordenados pela freqüência e predição
dos termos.
3. Autores: Apresenta os respectivos autores do documento selecionado.
4. Resumo: Apresenta o abstract do documento selecionado.
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5. Voltar: Permite retornar para a tela principal do módulo de recuperação de
informação.

Baseado no domínio Complenet 2010, com 15 artigos, é apresentado passo a
passo para a realização de consultas.

1º Passo: O usuário escolhe o termo que deseja utilizar para a recuperação dos
documentos. O sistema apresenta todos os termos relevantes da coleção de dados. De
forma a exemplificar o funcionamento do sistema, utiliza-se o termo cluster como base
para a recuperação de documentos. Após selecionar o botão “Explorar novo Nível”, o
sistema prepara uma lista com todos os temos relacionados e que são apontados pelo
termo cluster.
A figura 4.29 apresenta todos os relacionamentos existentes com o termo cluster,
e podemos observar que, apesar do termo se relacionar com outros 13 termos, somente
os termos complex, network, studi, differ, propos, structur são apontados pelo termo
cluster, ou seja a Confiança{cluster → complex} é maior que a Confiança {complex →
cluster}.

Figura 4.29 – Relacionamentos entre o termo cluster.
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O sistema, além de apresentar o termo relacionado, também apresenta duas
informações importantes: Nível e Lift. O Nível corresponde ao valor do nível máximo
no qual o termo se encontra, em relação à coleção de documentos utilizada. Neste caso,
considerando-se 7 como nível máximo, uma vez que foram gerados conjuntos de regras
com até 7 termos distintos, como descrito na seção anterior. Quanto maior o nível,
melhor ficará o filtro da consulta, uma vez que se o termo aparece no nível 7 ele
automaticamente também aparece nos níveis inferiores. A figura 4.30 apresenta o
resultado deste primeiro passo.
Como já foi visto o Lift é importante, pois ele é utilizado para a verificação do
índice de dependência do consequente em relação ao seu antecedente.

Figura 4.30 – Visualização dos termos relacionados com cluster.
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2º Passo: Escolher um dos termos sugeridos pelo sistema. Uma vez selecionado o
termo, o usuário seleciona novamente o botão “Explorar Novo Nível”, passando assim
para o nível 3. A figura 4.31 apresenta a seleção do termo structur.

Figura 4.31 – Seleção do Termo structur.
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A tabela 4.14 apresenta todas as regras válidas com os termos cluster e structur.
Tabela 4.14 – Identificação dos Relacionamentos das regras válidas do nível 7.
Termo 1

Termo2

PA3

QTD_DOC

PERCENTUAL

cluster

detect

Structur

3

20%

cluster

propos

structur

3

20%

cluster

method

structur

3

20%

cluster

problem

structur

3

20%

cluster

network

structur

3

20%

Como resultado, são apresentados os relacionamentos com o termo selecionado,
neste caso structur, associados com o termo cluster. A figura 4.32 representa estes
relacionamentos.

Figura 4.32 – Termos relacionados com struct
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A figura 4.33 apresenta os termos relacionados com o termo selecionado, após a
seleção do botão “Explorar Novo Nível”.

Figura 4.33 – Termos Apontados por structur.

3º Passo: Escolher um novo termo, de forma que a consulta fique cada vez mais
refinada. Neste caso foi escolhido o termo propos.

A tabela 4.15 apresenta todas as regras válidas com os termos cluster, structur e
propos.
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Tabela 4.15 – Regras válidas com os termos cluster, structur e propôs.
Termo 1

Termo 2

Termo3

Termo 4

Cluster

propos

Structur

network

QTD_DOC
3

PERCENTUAL
20%

A figura 4.34 apresenta o relacionamento existente com o termo propos.

Figura 4.34 – Termo relacionado com propos.

A figura 4.35 apresenta os resultados da escolha de mais um termo relacionado.

Figura 4.35 – Termos Apontados por propos.
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Após a seleção do termo network, o sistema não apresenta mais nenhum termo
relacionado, uma vez que o termo network não aponta para nenhum outro termo. A
figura 4.36 apresenta o resultado após inserir o termo network na composição da busca.

Figura 4.36 – Termo network não aponta para ninguém.

4º Passo: Visualizar os documentos relacionados: Não necessariamente o usuário pode
visualizar somente os documentos ao final dos termos relacionados. A todo momento, o
sistema orienta o usuário e informa no canto superior direito a quantidade de
documentos recuperados a partir da regra que está sendo montada. Para visualizar os
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documentos recuperados,

basta o usuário selecionar o botão “Ver Documentos

Relacionados”, que apresenta os títulos dos documentos ordenados pelo conceito
Palavras Frequentes e Preditivas ou pelo método PageRank. Seus respectivos autores e
resumo (abstract) do documento também são apresentados.
A figura 4.37 apresenta os documentos recuperados para a regra montada:
cluster, structur, propos e network.

Figura 4.37 – Apresentação dos documentos recuperados.
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4.5 Esforço Computacional
Os módulos foram desenvolvidos de forma independente. A seguir, são
apresentadas algumas características computacionais de cada módulo:
 Módulo de Preparação e Extração dos Termos: Este módulo foi
desenvolvido em C#, e seu desempenho foi satisfatório não necessitando
de nenhum recurso mais avançado. Uma vez que os arquivos (artigos)
estão em um diretório local, a tarefa se realiza de forma mais rápida, sem
a necessidade de uso de banda da rede local. Os arquivos podem ser
acessados via rede, mas o acesso a cada um deles acarretará uso de banda
da rede e prejudicará o desempenho durante o processo de inclusão dos
registros no servidor de banco de dados. A quantidade de documentos
também influencia o desempenho, sendo que o processamento pode ser
dividido em mais de uma máquina, desde que seja usada a mesma base
de dados (Servidor).

 Módulo de Identificação de Termos Relevantes:

Este módulo foi

desenvolvido através da linguagem PL/SQL. Nos primeiros ensaios com
5000 artigos, verificou-se a demanda alta de processamento e alto tempo
de resposta, já que determinadas regras para serem geradas estavam
levando em torno de 16 horas de processamento. Ao aprimorar o
algoritmo, chegando à versão utilizada, o tempo de resposta caiu
drasticamente, levando, em alguns casos, aproximadamente 1 hora de
processamento. Vale ressaltar que estes testes foram realizados com uma
grande quantidade de termos candidatos. Já para uma coleção pequena de
artigos, o tempo de processamento era muito pequeno. Sendo assim, a
versão final do módulo se comporta de maneira satisfatória, em tempo de
processamento, para qualquer tipo de coleção de documentos. É
importante observar que com uma quantidade grande de documentos,
este módulo tende a aumentar significativamente o tempo de
processamento, impactando negativamente o desempenho e para este
caso é requerido um servidor de alto desempenho, com bastante
memória, núcleos de processamento e espaço em disco.
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 Módulo de Recuperação de Documentos: Este módulo foi desenvolvido
em C# e apresentou um desempenho satisfatório em relação ao tempo de
resposta. Não possui tendência de perda de desempenho uma vez que o
mesmo

trabalha

com

consultas,

sem

necessidade

de

grande

processamento no servidor de banco de dados.

Todos os testes foram realizados em computador portátil com processador intel
i5 (com 4 núcleos de processamento, 4 GB de memória e disco rígido de 500 GB). Para
a implantação final e sua utilização por um grupo maior de usuários é aconselhável o
uso de um servidor dedicado de alto desempenho.
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5. Exemplos de Funcionamento do Protótipo
A proposta deste trabalho foi desenvolver uma metodologia baseada em tarefas
de mineração de textos e em regras de associação para a recuperação de documentos
textuais, usando a relação entre diferentes documentos e seus termos relacionados
(através de regras de associação) para a elaboração das consultas.
As etapas da metodologia foram traduzidas em módulos de software que operam
separadamente, mas que precisam necessariamente ser usados em conjunto para
resolver o problema apresentado nesta tese. Os módulos integrados compõem o
protótipo, cujo funcionamento é apresentado e discutido a partir de dois exemplos de
recuperação de documentos: uma coleção pequena de documentos totalizando 35 artigos
e uma coleção de 5000 artigos.
São apresentadas, a seguir, as tarefas realizadas durante a preparação de dados,
identificação dos termos relevantes e recuperação de documentos.

5.1 Domínio: Complenet 2010
Para o primeiro exemplo foi utilizada uma coleção de artigos do II Workshop
Internacional de Redes Complexas (Complenet 2010). Esta coleção é composta por 35
artigos, sendo trabalhados os resumos dos mesmos.

5.1.1 Preparação dos Dados
A primeira etapa, como já descrita, tem por objetivo realizar o processo de
mineração de texto. A preparação dos dados transcorreu satisfatoriamente.

5.1.2 Identificação dos Conjuntos de Termos Candidatos
Neste exemplo de funcionamento, foi utilizado o suporte mínimo de 8%, ou seja,
um mesmo termo deve aparecer em pelo menos três artigos distintos, para que seja
considerado um termo candidato ao processo de geração das regras de associação. É
importante observar que a definição do valor do suporte mínimo fica a cargo do usuário;
sendo assim, poderia ser utilizado outro valor. Com o objetivo de se obter no mínimo
três artigos, como resposta, foi utilizado neste caso o suporte mínimo de 8%.
O resultado obtido foram 281 termos candidatos
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Após a aplicação o suporte mínimo, foi gerado o conjunto de regras de
associação, a partir dos termos candidatos. Neste exemplo, foram obtidas regras válidas
com até 13 termos candidatos (regras com suporte superior ou igual a 8%), se podendo
concluir que os artigos abordam um domínio muito específico, neste caso, Redes
Complexas.

A tabela 5.1 apresenta as regras geradas por cada nível.
Tabela 5.1 – Quantidade de Regras por nível.
Nível

Qtd. Termos
Distintos

Nr. Regras
Válidas

Percentual de
Variação de
Termo Distintos

2

281

3.448

0%

3

279

12.563

0,71%

4

270

23.845

3,23%

5

243

29.459

10%

6

219

26.512

9,88%

7

187

18.400

14,61%

8

158

10.054

15,51%

9

131

4.289

17,09%

10

110

1.381

16,03%

11

86

315

21,82%

12

67

45

22,09%

13

50

3

25,37%

Pode-se observar que a variação de termos, utilizados na geração das regras até o
nível 6, não ultrapassa 10%, sendo assim pode-se concluir que os artigos estão bem
relacionados.
Os principais termos candidatos obtidos ao final do processo de geração das
regras são: algorithm, approach, base, biologi, cluster, commun, complex, connect,
differ, dynam, form, indic, interest, investig, model, network, node, order, point,
problem, propos, random, remov, scale, specif, structur, topolog, understand, work.
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A figura 5.1 apresenta o gráfico de variação de termos utilizados para a geração
dos conjuntos de regras por nível.
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3
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8
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10 11
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13

Figura 5.1 – Variação da Quantidade de Termos durante os diferentes níveis.
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A figura 5.2 apresenta a variação de regras válidas por nível.
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13

Figura 5.2 – Variação de Regras Válidas por nível.

Com todas as regras geradas, o próximo passo é a identificação dos
relacionamentos entre os termos, por nível. Neste caso, pode-se observar na tabela 5.2 a
variação da quantidade de relacionamentos gerados e a quantidade de relacionamentos
válidos, ou seja, possuem lift > 1.

77

Tabela 5.2– Variação de Relacionamentos Gerados e Relacionamentos Válidos com lift >1.
NIVEL

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

Total de
Total de
Relacionamentos Relacionamentos
Válidos (Lift > 1)
3448
3410
3250
2968
2545
2099
1661
1299
965
650
440
205
229040

3044
3006
2864
2616
2234
1835
1455
1143
853
576
390
181
20197

Diferença (%)

12%
12%
12%
12%
12%
13%
12%
12%
12%
11%
11%
12%
12%

No gráfico da figura 5.3, é possível verificar, por nível, a variação dos
relacionamentos entre termos existentes e os relacionamentos válidos (lift > 1).

Figura 5.3 – Gráfico de Variação de Regras de Relacionamento e Regras Válidas por
nível.
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Os gráficos a seguir apresentam a rede gerada, através do software NodeXL
(figura 5.4) , para o nível 13, além do respectivo histograma (figura 5.5), que permite
visualizar o comportamento do termo em relação aos conceitos de in-degree e outdegree.

Figura 5.4 – Rede de termos para o nível 13.
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Figura 5.5 – Histograma de termos para o nível 13.

Analisando o nível 2, observou-se que 53% dos termos relevantes não são
apontados por nenhum outro termo (In-Degree). Esse percentual vai diminuindo, uma
vez que para os próximos níveis, a quantidade de termos relevantes também diminui.
No nível 13, o percentual é de 7%, ou seja, somente os termos point e remov não são
apontados por nenhum outro termo.
Já em relação ao conceito Out-Degree, o termo aponta para outros termos.
Verificou-se que no nível 2 o termo appli aponta para 39 termos diferentes, e no nível
13 os termos biologi, indic, point e remov apontam para 12 termos diferentes (cada
um).
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5.1.3 Recuperação de Documentos
Para validação do módulo de recuperação de documentos foram geradas várias
consultas, utilizando os diferentes níveis. A tabela 5.4 apresenta de forma resumida
algumas consultas realizadas.
Tabela 5.3 – Exemplos de Consultas realizadas
Consulta 1
Qtd. Termos
Relacionados

Termo
Algorithm
algorithm + cluster
algorithm + cluster + structur
algorithm + cluster + structur + complex
algorithm + cluster + structur + complex + network

23
7
2
1
0

Qtd. Docs.
Recuperados
5
4
3
3

Consulta 2
Qtd. Termos
Relacionados

Termo
Dataset
dataset + field
dataset + ield + network

7
4
0

Qtd. Docs.
Recuperados
3
3

Consulta 3
Qtd. Termos
Relacionados

Termo
Perform
perform + topolog
perform + topolog + model
perform + topolog + model + complex
perform + topolog + model + complex + network

25
4
1
1
0

Qtd. Docs.
Recuperados
4
3
3
3

Consulta 4
Qtd. Termos
Relacionados

Termo
Similar
similar + node
similar + node + dynam
similar + node + dynam + connect
similar + node + dynam + connect + network
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17
7
2
1
0

Qtd. Docs.
Recuperados
5
3
3
3

A consulta 1 pode ser explorada até o nível 5 e a quantidade de documentos
retornados equivale a 8% do total de documentos da coleção, ou seja, três documentos,
o que corresponde ao valor mínimo de retorno, uma vez que no processo de
identificação dos termos relevantes foi utilizado o suporte mínimo de 8%.

5.2 Domínio: Computer Science
Para o segundo exemplo, foi utilizada uma coleção de 5000 artigos da área de
Computer

Science.

Esta

coleção

foi

obtida

através

do

portal

Spring

(www.springerlink.com).

5.2.1 Preparação dos Dados
A primeira etapa, como já descrita, tem como objetivo realizar os processos de
mineração de texto. A preparação dos dados transcorreu satisfatoriamente.

5.2.2 Identificação dos Conjuntos de Termos Candidatos
Para o exemplo de funcionamento, foi utilizado o suporte mínimo de 1%, ou
seja, um mesmo termo deve aparecer em pelo menos 50 artigos distintos para que o
mesmo seja considerado um termo candidato ao processo de geração das regras de
associação.
O resultado obtido foi de 1.103 termos candidatos.
Após a aplicação o suporte mínimo, foi gerado o conjunto de regras de
associação, a partir dos termos candidatos. Para este exemplo foram obtidas regras
válidas com até 5 termos candidatos (regras com suporte superior ou igual a 1%), o que
nos leva a concluir que os artigos abordam um domínio muito diversificado na área de
computação.
A tabela 5.4 apresenta uma comparação geral das regras geradas e a quantidade
de termos distintos para cada nível.
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Tabela 5.4 – Variação da qtd. de regras e termos distintos por nível
Nível

Qtd. Termos
Distintos

2
3
4
5

Nr. Regras
Válidas

733
381
134
25

Percentual de
Variação de Termo
Distintos

15.653
17.763
3.042
79

66%
52%
35%
19%

Pode-se observar que a variação de termos utilizados na geração das regras é
muito alta, principalmente entre o segundo e terceiro nível, o que confirma que o
domínio em questão é muito amplo e muitos de seus termos não estão relacionados
entre si, dada a variação da quantidade de regras geradas para o quinto nível.
Os principais termos candidatos obtidos ao final do processo de geração das
regras são: algorithm, applic, approach, base, compar,comput data, design, develop,
framework, gener, imag, implement, inform, method, modedl, new, perform, problem,
process, propos, provid, set, system e time.
A figura 5.6 apresenta o gráfico de variação de termos utilizados para a geração
dos conjuntos de regras por nível.
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5

Figura 5.6 – Variação da Quantidade de Termos durante os diferentes níveis.
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A figura 5.7 apresenta a variação de regras válidas por nível.
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5

Figura 5.7 – Variação da Quantidade de Regras Válidas por níveis.

Com todas as regras geradas, o próximo passo é a identificação dos
relacionamentos entre os termos, por nível. Neste caso, pode-se observar na tabela 5.5 a
variação da quantidade de relacionamentos gerados e a quantidade de relacionamentos
válidos, ou seja, possuem lift > 1.

Tabela 5.5 – Variação de Relacionamentos Gerados e Relacionamentos Válidos (Lift >1)
NIVEL

Total de
Relacionamentos

Total de
Relacionamentos
Válidos (Lift > 1)

Diferença
(%)

2

15.653

11.075

30%

3

5.501

3.971

28%

4

1.284

969

26%

5

126

99

21%

22.564

16.114

26%

Total:
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No gráfico da figura 5.8 é possível verificar, por nível, a variação dos
relacionamentos entre termos existentes e os relacionamentos válidos (lift >1).

Total de Relacionamentos X Total de Relacionamentos
Válidos

2

3

4

5

Figura 5.8 – Gráfico de Variação de Regras de Relacionamento e Regras Válidas por
nível.

Os gráficos, a seguir, apresentam a rede gerada, através do software NodeXL
(figura 5.9), para o nível 5.
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Figura 5.9 – Rede de termos para o nível 5.
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A figura 5.10 apresenta a comparação dos valores de In-Degree com a respectiva
quantidade de termos, para o nível 5.

Figura 5.10 – Comparação dos Valores de In-Degree para o Nível 5.

Já a figura 5.11 apresenta a comparação dos valores de Out-Degree com a
respectiva quantidade de termos, para o nível 5.

Figura 5.11 – Comparação dos Valores de Out-Degree para o Nível 5.

Analisando os resultados do nível 5, verifica-se que apesar deste nível possuir 25
termos distintos, somente no máximo 8 termos são apontados por um outro termo, o que
nos leva a concluir que coleção de documentos pertence a um domínio muito
abrangente, ocasionando baixo nível de relacionamentos entre os termos.
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5.2.3 Recuperação de Documentos
Para validação do módulo de recuperação de documentos foram geradas várias
consultas, utilizando os diferentes níveis. A tabela 5.7 apresenta de forma resumida
algumas consultas realizadas.
Tabela 5.6 – Exemplos de Consultas Realizadas
Consulta 1
Qtd. Termos
Relacionados

Termo
Feedback
System

Qtd. Docs.
Recuperados

2
0

51

Consulta 2
Qtd. Termos
Relacionados

Termo
Databas
databas + structur

Qtd. Docs.
Recuperados

38
0

66

Consulta 3
Qtd. Termos
Relacionados

Termo
Comparison
comparison + method
comparison + method + base

Qtd. Docs.
Recuperados

22
1
0

112
61

Consulta 4
Qtd. Termos
Relacionados

Termo
Comput
comput + algorithm
comput + algorithm + propos
comput + algorithm + propos + base

Qtd. Docs.
Recuperados

6
3
1
0

460
228
134

Como mencionado anteriormente, apesar da abrangência do domínio, a consulta
4 pode ser explorada até o nível 4, do máximo de 5 e a quantidade de documentos
retornados equivale a 3% do total de documentos da coleção, ou seja 134.
A validação dos resultados obtidos com a metodologia e com o protótipo
desenvolvidos não é possível de ser realizada com medidas de desempenho de sistema.
Este trabalho poderia ser avaliado, qualitativamente, pela satisfação do usuário com os
documentos recuperados em face de suas necessidades de informação. Este aspecto
pode ser retomado como trabalho futuro, não tendo sido realizado, no contexto deste
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trabalho, por fugir do escopo definido. No entanto, uma forma encontrada para medir a
eficiência da nossa proposta foi a comparação entre os resultados da aplicação e a
constatação da existência dos termos escolhidos para a regra sobre os documentos
originais, confirmando que os documentos obtidos possuem os termos definidos,
configurando a existência da regra montada.
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6. CONCLUSÕES
Nesta tese foi apresentada uma abordagem para melhorar a produtividade dos
resultados obtidos na recuperação de documentos, em coleções de um domínio
específico. Esta abordagem consiste basicamente em descobrir regras de associação
para identificar termos inter-relacionados nos documentos que compõem a coleção.
Um sistema composto de três módulos foi desenvolvido visando realizar um
ciclo completo de consulta: (a) extração dos termos do domínio de interesse do usuário,
(b) refinamento da busca feita pela oferta automática de termos co-relacionados ao
termo original da busca; e, (c) recuperação dos documentos que contenham o termo
original mais os termos co-relacionados.
A abordagem proposta foi avaliada através de um exemplo com uma pequena
coleção de quinze documentos no domínio de Redes Complexas (II Workshop
Internacional de Redes Complexas - Complenet 2010). Com isto, o mecanismo de
recuperação desenvolvido pode ser analisado, tendo se mostrado satisfatório para os
propósitos para o qual foi construído, uma vez que através de uma busca realizada
obteve-se 20% de documentos recuperados, atingindo assim o valor mínimo que
poderia ser alcançado, devido ao suporte-mínimo definido no módulo de identificação
dos termos relevantes.
De forma a consolidar o sistema de recuperação de dados desenvolvido, foram
realizados dois exemplos, em domínios distintos:
 Domínio Complenet 2010 – com 35 artigos: Ao trabalhar com toda a
base de documentos deste domínio, verificou-se que este domínio é
muito específico, com documentos bem classificados, uma vez que no
módulo de identificação dos resultados foram obtidos 13 níveis, ou seja,
foram geradas regras com 13 termos distintos. Já em relação ao
comportamento do sistema de recuperação dos documentos, este
também atingiu aos objetivos propostos, uma vez que possibilitou a
recuperação de documentos até o valor mínimo permitido, definido
como suporte-mínimo, que neste caso era de 8% do total de documentos
da coleção.
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 Domínio Computer Science – 5000 artigos: Ao simular o processo
proposto, verificou-se que apesar do domínio ser muito abrangente, visto
pela grande quantidade de regras geradas, as mesmas chegaram ao
máximo ao nível 5. Comparando-se com o exemplo anterior, que atingiu
nível 13, verifica-se que os documentos desta base possuem menor
dependência. Apesar desta constatação o módulo de recuperação de
documentos apresentou boa filtragem, uma vez que uma das consultas
elaboradas retornou 8% de documentos da coleção, onde o resultado
mínimo seria de 1%, ou seja, 50 documentos (suporte mínimo utilizado).

6.1 Trabalhos Futuros
A mineração de textos como suporte à recuperação da informação apresenta
desafios interessantes. Um deles pode ser a união de técnicas de MT à abordagem
semântica de recuperação de informação.
A abordagem semântica da recuperação da informação tenta interpretar o
significado no nível de cláusulas, sentenças, e não apenas em palavras individuais,
[OUKSEL, 1999]. A exclusão da ambiguidade de palavras com múltiplos sentidos é
uma tarefa de nível semântico, porque uma palavra só pode ter sua ambiguidade
superada no contexto da frase, sentença ou unidade de texto em que a ambiguidade
ocorre. Para lidar com a ambiguidade pode ser necessário o conhecimento do mundo
real, genérico, específico do universo do usuário, ou do domínio. Entre as possíveis
soluções para imprimir semântica às buscas estão as ontologias. Elas oferecem
entendimento comum e compartilhado de um dado, sendo definidas como vocabulários
específicos e relacionamentos usados para descrever aspectos de realidade, e um
conjunto de suposições relativas ao significado das palavras. Um papel importante
desempenhado por elas é a captura dos domínios de conhecimento, de forma genérica,
para fornecer entendimento semântico que poderá ser utilizado e compartilhado por
diversas comunidades e aplicações. É importante que as ontologias sejam definidas por
especialistas dos domínios para a extração dos conceitos-chave das diferentes áreas do
conhecimento, conceitos estes que irão instrumentalizar as buscas nas bases de
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documentos textuais. Uma das propostas de trabalho futuro é introduzir o conceito
semântico na nossa metodologia.
Outra proposta é a aplicação desta metodologia para recuperação de documentos
relacionados a mais de um domínio, ou seja, trabalhar uma base heterogênea e analisar
os resultados das buscas quanto à classificação dos mesmos e empregar os conceitos de
Precisão e Recuperação sobre os resultados.
Um outro aspecto importante que pode ser trabalhado seria o acréscimo de uma
opção ao módulo de recuperação de documentos, na qual o usuário forneceria um
documento e o sistema retornaria os documentos que possuíssem características
semelhantes. Ou seja , o usuário iria fornecer não os termos relevantes para busca, mas
em seu lugar um documento que serviria de base para a recuperação de outros
documentos. Desta forma, a aplicação montaria uma base de combinações de termos
semelhantes a um conjunto de regras que seriam comparadas às regras da base de dados
do domínio. Após esta comparação, os documentos que possuíssem as mesmas regras
seriam retornados para o usuário, levando-se em conta o maior nível.
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ANEXO A
Tabela de stoplist com palavras universais para a língua inglesa utilizada neste
trabalho de pesquisa.

about
also
are
been
both
come
due
few
had
here
If
Its
low
more
never
Of
Or
per
same
So
than
then
those
Up
was
what
who
yet

add
an
as
before
but
could
each
for
has
him
in
just
make
most
no
off
other
pre
see
some
that
there
through
use
way
when
will
you

Ago
And
at
being
by
did
else
from
have
himself
into
let
many
much
nor
old
our
put
she
still
the
these
to
very
we
where
with
your
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after
another
be
between
came
do
end
get
he
his
is
lie
me
must
not
on
out
re
should
such
their
they
too
via
well
which
would

all
any
because
big
can
does
far
got
her
how
it
like
might
my
now
only
over
said
since
take
them
this
under
want
were
while
yes

ANEXO B:
Código PL/SQL utilizado para a identificação dos relacionamentos entre termos

CREATE OR REPLACE PROCEDURE Abs15_rede_ConfLift_2t
IS
VCONFBA REAL;
VCONFAB REAL;
VPA1 abs15_2TERMOS_SUP.PA1%TYPE;
VPA2 abs15_2TERMOS_SUP.PA2%TYPE;
VSPA1 abs15_TERMO_rede_conf.SUPORTE%TYPE;
VSPA2 abs15_TERMO_rede_conf.SUPORTE%TYPE;
VSENTIDO CHAR(1);
VSUPAB abs15_SUPORTEAB_2.SUPORTE_AB%TYPE;
VLIFT Abs15_rede_conf.LIFT%TYPE;
CURSOR PEGATERMOS IS
SELECT A, B, SUPORTE_AB FROM abs15_SUPORTEAB_2;
BEGIN
OPEN PEGATERMOS;
LOOP
FETCH PEGATERMOS INTO VPA1, VPA2, VSUPAB;
EXIT WHEN PEGATERMOS%NOTFOUND;
SELECT SUPORTE INTO VSPA1
FROM abs15_TERMO_rede_conf WHERE TERMO = VPA1;
SELECT SUPORTE INTO VSPA2
FROM abs15_TERMO_rede_conf WHERE TERMO = VPA2;
VCONFAB := VSUPAB/VSPA1;
VCONFBA := VSUPAB/VSPA2;
IF VCONFAB > VCONFBA THEN
VSENTIDO := 'A';
VLIFT := VCONFAB/(((VSPA2*100)/15)/100);
ELSIF VCONFBA > VCONFAB THEN
VSENTIDO := 'B';
VLIFT := VCONFBA/(((VSPA1*100)/15)/100);
ELSE
VSENTIDO := 'I';
VLIFT := VCONFAB/(((VSPA2*100)/15)/100);
END IF;
INSERT INTO abs15_rede_Conf_Lift VALUES (VPA1, VPA2, VCONFAB, VCONFBA,VLIFT,
VSENTIDO, 2);
COMMIT;
END LOOP;
CLOSE PEGATERMOS;

END;
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ANEXO C:
Tabela com os valores do suporte para a coleção do domínio Complenet 2010,
com 15 artigos.
TERMO
algorithm
analysi
applic
approach
base
behavior
cluster
commun
compar
complex
compon
comput
connect
consid
data
degre
detect
differ
distribut
dynam
effect
exampl
experiment
extend
featur
find
first
found
free
function
gener
given
global
graph
import
includ
independ

SUPORTE

TERMO
interest
introduc
known
larg
law
measur
method
model
network
node
number
obtain
order
organ
particular
perform
power
probabl
problem
properti
propos
provid
real
recent
requir
second
sever
similar
state
structur
studi
system
topolog
transit
wherea
work
world
year

4
4
3
7
4
3
6
4
6
7
3
3
4
3
5
4
3
6
3
3
3
3
4
3
4
5
4
4
3
4
5
3
3
4
4
3
3
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SUPORTE
3
3
4
3
3
3
5
7
12
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
5
6
3
6
3
3
3
4
4
4
6
9
3
6
4
3
3
5
3

