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UMA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE SIMILARIDADE DE
DOCUMENTOS DE PATENTES

Luiz Claudio Marini Silva
Março/2015

Orientador: Nelson Francisco Favilla Ebecken
Programa: Engenharia Civil

O exame de um pedido de patente é uma tarefa considerada de grande
complexidade, que procura avaliar o mérito da matéria reivindicada com relação aos
requisitos de patenteabilidade definidos pela legislação brasileira, com base no estado
da técnica da área. Levantar e avaliar esse estado da técnica é uma tarefa não trivial, que
exige um esforço considerável por parte do pesquisador que examina o pedido.
Em um exame, os pesquisadores utilizam ferramentas que recuperam
documentos com base em abordagens clássicas de recuperação de informação, baseadas
na classificação dos documentos e no uso de palavras-chave. Essa abordagem se mostra
apropriada para se recuperar um primeiro conjunto de documentos. A partir desse ponto,
existe a percepção clara por parte dos pesquisadores da necessidade de abordagens de
apoio no sentido de otimizar o trabalho de análise manual dos documentos recuperados.
Esse trabalho apresenta uma metodologia escalável, de uso amigável, com
distintas abordagens de análise textual, que apresenta resultados relevantes na análise de
similaridade de documentos de patentes, para apoiar os pesquisadores no processo de
exame, na análise da relevância dos documentos recuperados.
Cabe destacar que o cenário do exame de um pedido de patente foi o grande
motivador desse trabalho. Porém, a metodologia de avaliação de similaridade textual
desenvolvida pode ser aplicada a documentos variados, de diferentes tipos e formatos,
em outros cenários, se configurando em uma metodologia de aplicação bastante ampla
na área de mineração de textos.
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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.)

A METHODOLOGY FOR SIMILARITY EVALUATION OF PATENT
DOCUMENTS

Luiz Claudio Marini Silva
March/2015

Advisor: Nelson Francisco Favilla Ebecken
Department: Civil Engineering

The examination of a patent application is considered a task of great complexity,
which seeks to assess the merits of the claimed subject matter with regard to the
patentability requirements defined by Brazilian law, based on the state-of-the-art. Find
and evaluate this state of the art is non-trivial task that requires considerable effort on
the part of the researcher examining the application.
In a examination, researchers use tools that retrieve documents based on
classical approaches of information retrieval, based on the documents classification and
the use of keywords. This approach proves suitable to recover a first set of documents.
From that point, there is a clear perception by the researchers of the need to support
approaches to optimize the manual work of analysis of retrieved documents.
This paper presents a scalable methodology, user-friendly, with different textual
analysis approaches, which shows relevant results in the similarity analysis of patent
documents, to support researchers in the examination process, the analysis of the
relevance of retrieved documents.
It should be noted that the scenario of the patent application examination was the
main motivator of this work. However, the developed textual similarity assessment
methodology can be applied to various documents of different types and formats, in
other scenarios, configured in a methodology very broad application in the text mining
area.
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Capítulo I
INTRODUÇÃO
O mundo vive em constante evolução e novas invenções e aperfeiçoamentos em
elementos existentes são desenvolvidos a todo instante. Fazer com que novos produtos,
serviços ou processos sejam introduzidos no mercado se constitui na essência do
processo de inovação. Quando estimulado de forma adequada, conforme exposto em
[1], esse movimento inovador contribui de forma significativa para a geração de riqueza
nas organizações e para o desenvolvimento das nações de uma forma ampla. Alguns
trabalhos recentes mostram claramente essa relação. Em [2] é exposto que as indústrias
que usaram de forma intensa o sistema de Propriedade Industrial (PI) da Comunidade
Européia foram responsáveis por mais de 26% dos novos empregos gerados na região,
no período de 2008 a 2010.
Dessa forma, é inegável a necessidade de se proteger as inovações do seu uso
indevido por parte de terceiros, em função do seu potencial de retorno econômico, de
forma que elas sejam convertidas em propriedade privada, podendo, assim, ser
comercializadas normalmente no mercado, dispondo de todo um suporte jurídico para
isso. Essa proteção, na esfera legal, se dá através do sistema de PI, que tem nas patentes
um dos seus principais formatos de proteção.
Indústrias que operam dentro de um processo de inovação contínuo, com
gerações de produtos aperfeiçoados se suscedendo, devem usar o sistema de PI para
proteger suas invenções de serem indevidamente copiadas por fraudadores, por
exemplo, conforme expõe Chen em [3].
Nos últimos anos, a propriedade intelectual (PI) tornou-se um aspecto crucial em
práticas modernas de gestão, especialmente para as organizações de base tecnológica
inovadoras, conforme o exposto em [4].
Apesar da sua reconhecida relevância, o tema PI ainda é muito pouco abordado
no meio industrial, e também no meio acadêmico, sobretudo em países em
desenvolvimento como o Brasil. Alguns trabalhos defendem que fazer prospecção
tecnológica em patentes deveria ser uma etapa crucial no início de um projeto de
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Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, tanto no meio industrial quanto no acadêmico,
conforme discutido em [5] e [6]. Lee, em [7], e Yoon, em [8], discutem as vantagens de
se fazer prospecção tecnológica em patentes utilizando técnicas de mineração de texto,
como uma importante estratégia de identificação de tendências de mercado e de
oportunidades de negócio.
Alguns estudiosos, como Hsieh em [9], pesquisam métodos de se avaliar o
potencial comercial de uma patente ainda na fase de desenvolvimento do produto ou
processo envolvido.

1.1

MOTIVAÇÃO
A Patente é um título de propriedade temporário outorgado pelo Estado ao

inventor ou à pessoa legitimada que permite que terceiros sejam excluídos de atos
relativos à matéria protegida. O titular tem o direito de impedir que terceiros, sem o seu
consentimento, explorem comercialmente produto ou processo objeto de uma patente.

O exame de um pedido de patente por um pesquisador especialista na área da
matéria do pedido, que, no final do processo, visa a sua concessão ou não, é uma tarefa
considerada de grande complexidade, que envolve a busca e a recuperação de
documentos do estado da técnica que descrevam matérias com algum grau de
similaridade ou equivalência com o pedido, para apoiar a análise de mérito da matéria
reivindicada com relação aos requisitos de patenteabilidade definidos pela legislação
brasileira, que são basicamente três: a existência de novidade, de atividade ou ato
inventivo e de aplicação industrial. Qualquer documento publicado ou divulgado até a
data do pedido pode ser considerado integrante do estado da técnica e é válido para as
buscas a que nos referimos aqui.

O problema abordado neste trabalho diz respeito, em alto nível, a busca e
recuperação de documentos textuais, no caso patentes, e sua posterior análise para
avaliar a similaridade entre eles, a fim de dar suporte às tarefas do processo de exame de
um pedido de patente.
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O cenário do exame de um pedido de patente por um pesquisador foi o grande
motivador desse trabalho. Ele se desenvolve da seguinte forma: é feita uma busca inicial
em bases de patente, através de ferramentas que empregam uma abordagem clássica de
busca e recuperação de informação, baseada na classificação dos documentos e no uso
de palavras-chave, onde é recuperado, em geral, um conjunto relativamente extenso de
documentos, que são analisados individualmente e de forma manual pelo pesquisador.
A metodologia desenvolvida neste trabalho foi pensada para ser aplicada nesse ponto do
processo, com o intuito de dar suporte à avaliação de similaridade dos documentos
recuperados, para permitir que possa ser avaliado o seu grau de proximidade com o
pedido, a fim de facilitar e otimizar a tarefa seguinte de análise manual e individual dos
documentos pelo especialista.

Esse cenário do exame de um pedido de patente foi o grande motivador desse
trabalho. Porém, a metodologia de avaliação de similaridade de patentes desenvolvida
aqui pode ser aplicada a documentos textuais de diversos tipos e formatos, não somente
patentes, e também em diversos outros cenários, sejam eles acadêmicos, empresariais,
de órgãos do governo, da justiça, e outros, ou seja, entendemos que a metodologia
desenvolvida é de aplicação bastante ampla e muito além da área de patentes.

1.2

CONTRIBUIÇÕES
Podemos citar como principais contribuições deste trabalho:



O desenvolvimento de uma metodologia de avaliação de similaridade de
documentos textuais, aplicada no caso de documentos de patentes, mas que visa
tratar documentos de diversos formatos, que engloba três abordagens distintas de
tratamento dos textos:

- considerando os documentos coleções de palavras;
- propondo a análise semântica dos documentos; e
- propondo a análise semântica probabilística dos documentos.
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Comparação das distintas abordagens projetadas, visando identificar a
abordagem mais apropriada para ser aplicada a documentos de patentes.



Uma avaliação ampla da capacidade preditiva dos documentos de patente,
analisada em diferentes perspectivas:
- considerando todo o conteúdo dos documentos,
- considerando somente as reivindicações, que abordam o conteúdo de fato
protegido do documento, e
- considerando somente o título e o resumo dos documentos, perspectiva essa
comumente usada em estudos na área.



A realização de estudos de caso, tendo como referência o cenário do exame de
um pedido de patente, para refinamento e avaliação da metodologia, a fim de
torná-la abrangente e eficiente nas tarefas a que se propõe.



A validação dos resultados obtidos com a aplicação da metodologia nos estudos
de caso por especialistas nas áreas das matérias dos documentos utilizados, a fim
de dotar as análises dos resultados e as conclusões alcançadas de mais respaldo e
confiabilidade.

1.3

ESTRUTURA DO DOCUMENTO
Esse capítulo objetiva contextualizar de uma forma ampla o tema desse trabalho,

apresentando uma abordagem geral dos assuntos aqui tratados.
No capítulo 2 é apresentado o universo das patentes, dentro do contexto da
inovação, da propriedade industrial (PI), do Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI) do Brasil, da legislação nacional a respeito de PI e dos desafios de um exame
consistente de um pedido de patente.
No capítulo 3 é apresentada uma visão geral de mineração de textos, com
destaque para a tarefa de recuperação de informação (RI), mineração de patentes e os
principais modelos desenvolvidos para isso, abordando-se também a similaridade entre
documentos textuais.
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O capítulo 4 apresenta a metodologia proposta de análise de similaridade de
documentos textuais, sendo discutidas também algumas abordagens de medida de
similaridade, as tarefas realizadas e as ferramentas utilizadas.
O capítulo 5 apresenta os estudos de caso elaborados, seus detalhes e
configurações, os resultados obtidos e a sua análise, os dados utilizados, e os detalhes
das tarefas de agrupamento realizadas nas ferramentas utilizadas.
O capítulo 6 aborda as conclusões alcançadas e as sugestões indicadas para
futuros trabalhos nesta área.
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Capítulo II
O UNIVERSO DAS PATENTES
Neste capítulo, é abordado inicialmente o tema inovação e a sua relação com a
Propriedade Industrial (PI). A seguir, é apresentado o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI) do Brasil, os principais conceitos e características referentes às
Patentes, abordando-se em sequência os principais pontos da legislação brasileira sobre
PI, e por fim são discutidos os desafios de um exame consistente de um pedido de
patente.

Foi criado todo um campo na área de Direito para a proteção das invenções, que
é genericamente chamado de propriedade intelectual. A propriedade intelectual pode ser
entendida como um sistema criado para garantir o monopólio (a propriedade ou a
exclusividade) resultante da atividade intelectual, que é concedido pelo estado e resulta
em diversos tipos de proteção, que podem ser agrupadas em duas categorias distintas,
conforme o abordado em [10]:

A) O Direito Autoral, que diz respeito ao conjunto de direitos de autores de
obras intelectuais, sejam elas literárias, artísticas ou científicas, sob os aspectos
patrimonial e moral, que é regulamentado sobretudo pela Lei 9.610/98, apresentada em
[11], conhecida como Lei de Direitos Autorais, envolvendo a proteção de obras
audiovisuais, fonográficas, cinematográficas e arquitetônicas, entre outras.

B) A Propriedade Industrial (PI), que é uma expressão genérica que se refere aos
direitos legais relativos às atividades industriais e/ou comerciais de pessoas físicas ou
jurídicas, abrangendo não apenas a indústria e o comércio propriamente ditos, mas
também as atividades agrícolas e extrativas, que envolve a proteção de matérias
relacionadas às patentes, aos desenhos industriais, às marcas e às indicações
geográficas, bem como a repressão da concorrência desleal, que é regulamentada
sobretudo pela Lei 9.279/96, também conhecida como a Lei de Patentes ou LPI,
apresentada em [12].
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Há convenções e acordos internacionais, intermediados sobretudo pela
Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), que regulam os conceitos
básicos de propriedade intelectual, no âmbito dos quais cada país estabelece suas
próprias leis, visto que os direitos de propriedade são restritos ao território do pais que
os concede.

2.1

INOVAÇÃO E PROPRIEDADE INDUSTRIAL (PI)
Nas últimas décadas, pesquisa e desenvolvimento se tornaram práticas bastante

difundidas nas organizações, avançando a passos largos em praticamente todas as áreas
do conhecimento. Conforme o abordado em [13], o paradigma atual parece ser um
mundo globalizado e sem fronteiras para a produção e a difusão de conhecimento, onde
a facilidade de comunicação favorece a colaboração entre as pessoas, sejam elas
estudantes, empresários, inventores, pesquisadores, artistas ou gente comum, que
passaram a dispor de mais mecanismos para desenvolver, divulgar e comercializar as
suas criações, podendo, assim, obter ganhos no mercado a partir delas, fazendo girar a
economia, disponibilizando mais opções de produtos e serviços para as pessoas e
gerando benefícios para a sociedade como um todo.
Porém, é preciso que se compreenda que idéias novas e criativas simplesmente,
apesar de serem a mola propulsora da maioria dos negócios de sucesso, tem pouco valor
em si. É necessário que elas sejam desenvolvidas e transformadas em produtos,
processos ou serviços que sejam percebidos como inovadores e de valor pelos
consumidores, para que sejam comercializadas com sucesso. Para isso, normalmente
são necessários investimentos significativos. Organizações e patrocinadores não
investem apenas em idéias, mas sim no potencial que elas carregam de se transformar
em produtos e serviços viáveis e rentáveis economicamente, e relevantes para o
mercado. Essa é a essência do processo de inovação, conforme o exposto em [14].
A inovação pode ser definida como o desenvolvimento ou o aprimoramento de
um produto (um bem ou um serviço) ou um processo, e a sua efetiva introdução no
mercado ou em uma organização, sem a exigência de ser necessariamente algo inédito,
conforme o previsto em [15]. Em termos concretos, ela pode ser entendida, por
exemplo, como a prática de fazer mais utilizando menos recursos, acarretando em
aumento de eficiência em processos de diversas ordens e alavancando a competitividade
da organização.
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De uma forma geral, as inovações são classificadas em 4 tipos distintos: de
produto, de processo, organizacional e de marketing. As práticas inovadoras podem
ocorrer de uma forma incremental ou radical nas organizações.
O conhecimento e o desenvolvimento tecnológico ganham cada vez mais
importância como instrumentos eficazes de promoção do desenvolvimento das nações.
As organizações desenvolvem de forma cada vez mais ágil novos produtos, serviços e
processos produtivos. Todo esse sistema de empreender e inovar pode se constituir em
um importante pilar para o crescimento econômico das organizações, conforme o
exposto em [16]. Dessa forma, é inegável a necessidade de se proteger as invenções
desenvolvidas do seu uso indevido por parte de terceiros, de forma que elas sejam
convertidas em propriedade privada para os seus detentores, podendo, assim, ser
comercializadas normalmente no mercado, dispondo de todo um aparato jurídico para
isso. Essa proteção, na esfera legal, se dá através do sistema de propriedade industrial
(PI).
A utilização dos instrumentos de proteção da propriedade industrial são
fundamentais para que as organizações e os indivíduos assegurem que suas invenções
tenham o seu uso apropriado e tenham a sua efetiva proteção garantida por lei. Além
disso, dentro do contexto da era do conhecimento, conforme apresentado em [17], a
propriedade industrial protegida legalmente se transformou em um importante ativo
para a competitividade das empresas que desejam otimizar o valor dos seus bens.
No mundo dos negócios, o direito de propriedade é extremamente importante, já
que dele derivam diversas vantagens competitivas para o seu titular. A propriedade
sobre bens de natureza material é um direito permanente. Já o direito sobre a
titularidade da propriedade industrial, que trata de bens imateriais, é de caráter
temporário, de modo que, depois de decorrido um determinado período de tempo, esse
direito de propriedade seja extinto, e os bens envolvidos caiam em domínio público.
De acordo com Ziegler em [18], um fenômeno recente que se observa é a
disponibilização de forma livre e gratuita do conteúdo de patentes, sobretudo de
empresas provedoras de tecnologia, o que parece denotar uma contradição. O autor
questiona as razões que levam a isso, mencionando 26 estudos de casos reais, e encontra
alguns motivos que justificam tal prática: lucro, redução de custos, funcionar como uma
espécie de catalisador de inovação, fornecer e divulgar tecnologia. Ele identificou que
essas empresas acreditam que podem angariar colaborações valiosas para inovações
posteriores, bem como obter ganhos em sua imagem com os benefícios sociais gerados.
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O sistema de propriedade industrial é um mecanismo que contribui para a
regulamentação, organização, divulgação e utilização da informação referente às
invenções para fins de aplicação industrial e, consequentemente, para a promoção da
industria nacional.
Há patentes sobre praticamente tudo já criado pelo homem. Segundo dados da
OMPI, conforme o exposto em [19], mais de 70% das tecnologias no mundo tem sua
divulgação exclusiva em documentos de patente, o que torna essa documentação uma
das mais ricas fontes de informação tecnológica a respeito de matérias nos mais
diferentes campos tecnológicos. Além disso, dados recentes da OMPI estimam um
crescimento anual de cerca de 600 mil documentos de patentes publicados no mundo
inteiro. Além do mais, os documentos de patente estão cada vez mais acessíveis, com as
instituições que tratam dessa proteção divulgando os seus acervos de forma cada vez
mais transparente ao redor do mundo.

2.2 O INPI
O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é uma autarquia federal do
governo brasileiro ligada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior (MDIC), que tem como principal atribuição executar as normas que regulam a
propriedade industrial em âmbito nacional, tendo em vista a sua função social,
econômica, jurídica e técnica. A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial
se dá mediante a concessão de patentes, o registro de marcas, o registro de desenhos
industriais, o registro de programas de computador, a concessão de indicações
geográficas e a repressão à concorrência desleal, de acordo com o que prevê a Lei da
Propriedade Industrial, conforme o apresentado em [12]. O Instituto é chamado a se
pronunciar quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções,
tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial (PI), participa de fóruns e
eventos internacionais relacionados à PI, fornece informações tecnológicas, promove a
difusão da cultura de PI e disponibiliza treinamentos e consultorias.
Deste o final da década passada, o INPI é considerado uma autoridade
Internacional de Busca (ISA) e Exame Preliminar de Patentes (IPEA) no âmbito do
Tratado de Cooperação de Patentes (PCT), que é um acordo internacional firmado em
1970 que prevê meios de colaboração entre os países signatários, entre os quais o Brasil,
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que passou a fazer parte de um grupo relativamente pequeno de países dotados de alta
capacidade técnica em termos de patentes.

2.2.1 AS PATENTES
A Patente é um título de propriedade temporário outorgado pelo Estado com
base na LPI ao inventor ou à pessoa legitimada que desenvolve ou aperfeiçoa produtos
ou processos destinados à aplicação industrial, que permite que terceiros sejam
excluídos de atos relativos à matéria protegida. O titular tem o direito de impedir
terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, vender ou importar produto ou
processo objeto de uma patente, com finalidade comercial, conforme o exposto em [20].
Em termos gerais, a lógica do sistema de proteção das patentes é a seguinte:
como contrapartida pelo acesso do público ao conhecimento dos pontos essenciais da
invento revelados na patente, a lei dá ao seu titular um direito exclusivo de exploração
da invenção, limitado no tempo, no pressuposto de que a troca da exclusividade de fato
(a do segredo da tecnologia) pela exclusividade temporária de direito é socialmente
mais produtiva em tais condições.
A patente é um dos instrumentos mais utilizados para a proteção das invenções.
A sua importância é fundamental, pois a concessão deste direito de exclusividade
garante ao seu titular a possibilidade de exploração econômica das invenções e de
obtenção de retorno do investimento aplicado no seu desenvolvimento.
Patentear não implica em impedir ou atravancar o avanço da ciência, já que o
direito do titular não se aplica aos atos praticados por terceiros não autorizados com
finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas.
Para o país, a patente é um importante instrumento de disseminação de
informação, disponível após a sua publicação, sendo uma fonte de dados relevante para
o acompanhamento da evolução tecnológica de uma determinada área, apoiando a
identificação de tendências e de mercados potenciais, estimulando o desenvolvimento
de novas tecnologias e o aperfeiçoamento das tecnologias existentes, constituindo um
artifício legal de ação contra infratores.
Para o titular, uma patente pode conferir uma posição fortalecida no mercado,
possibilitando diferentes operações comerciais, podendo se constituir em uma reserva
de mercado real.
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O documento de um pedido de patente tem uma estrutura definida, devendo
apresentar os seguintes tópicos:

A) Um Relatório Descritivo
O relatório deve descrever a invenção de forma clara e precisa, apontando o
problema existente no estado da técnica e a solução proposta, especificando o setor
técnico a que se destina, devendo ressaltar nitidamente a novidade, o efeito técnico
alcançado, as vantagens do invento em relação ao estado da técnica da área, além do
título e da descrição das figuras (caso presentes). O invento deve ser descrito de forma a
permitir que um técnico no assunto possa reproduzi-lo.

B) Um Quadro Reivindicatório (Reivindicações)
A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo conteúdo
das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos. Desta
maneira, cada reivindicação deve ser fundamentada no relatório descritivo e definir de
forma clara e precisa as características técnicas a serem protegidas, evitando expressões
que acarretem em indefinições. As reivindicações são, portanto, a parte principal de um
documento de patente, onde é registrado o conteúdo efetivo que é protegido. Elas
podem ser enquadradas em duas categorias básicas: reivindicações de produtos e de
processos.

C) Desenhos (Opcional)
As figuras e os desenhos, tais como gráficos, fotografias, esquemas, etc,
fornecem informações adicionais que auxiliam na compreensão da invenção, quando
necessário. Esse é um tópico opcional, que pode ou não constar no pedido.

D) Um Resumo
O resumo deve ser uma descrição sucinta da matéria exposta no relatório
descritivo, ressaltando de forma clara o invento pleiteado. As informações contidas no
resumo podem servir como instrumento eficaz para a pesquisa em determinada área
tecnológica.
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Conforme já mencionado, existem patentes referentes a matérias de praticamente
todos os campos da ciência e da tecnologia, de forma que é altamente necessário que se
estabeleça um mecanismo que possibilite uma adequada indexação e recuperação desses
documentos. Para isso, foi desenvolvido um sistema de Classificação Internacional de
Patentes, conhecido como IPC (International Patent Classification), estabelecido pelo
Acordo de Estrasburgo em 1971, que prevê um sistema hierárquico de símbolos para a
classificação de patentes, de acordo com as diferentes áreas tecnológicas a que
pertencem. Todas as patentes no Brasil são classificadas no IPC. O IPC é adotado por
mais de 100 países e coordenado pela OMPI, sendo revisado e atualizado
periodicamente, a fim de incorporar novas tecnologias através do aprimoramento das
classificações existentes e da criação de novas.
O sistema de classificação tem uma estrutura hierárquica de 6 níveis (seções,
subseções, classes, subclasses, grupos, subgrupos). A versão atual (2015.01) tem a
estrutura de 8 seções, 21 subseções, 120 classes, 628 subclasses, 69.000 grupos e um
número não computado de subgrupos, e está disponível através de ferramentas
eletrônicas nos sites da OMPI (http://www.wipo.int/classifications/ipc/en) e do INPI
(http://ipc.inpi.gov.br/IPCpubPrep/Full-BR/index.php), que disponibiliza versões da
ferramenta em português e inglês, conforme ilustrado pela figura 2.1. Os Estados
Unidos adotam uma classificação própria, disponível no site do escritório americano de
patentes, o USPTO (http://www.uspto.gov/go/classification/).
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Figura 2.1 : A interface da ferramenta eletrônica do sistema da IPC no site do INPI.

2.3 A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA
De acordo com o exposto em [21], a Lei de Propriedade Industrial prevê a
concessão de patentes de dois tipos, conforme disposto abaixo:
A) Patente de Invenção: refere-se à concepção resultante do exercício da
capacidade de criação do homem, que produz um efeito técnico novo em uma invenção
de uma determinada área tecnológica. A vigência da patente de invenção é de 20 anos,
contados da data de depósito do pedido. As invenções podem ser referentes a produtos
(objetos, aparelhos, dispositivos, etc) e a atividades (processos, métodos, etc).
B) Patente de Modelo de Utilidade: refere-se a uma nova forma ou disposição
conferida a um objeto, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua
fabricação (praticidade, comodidade, eficiência). A vigência da patente de modelo de
utilidade é de 15 anos, contados da data de depósito do pedido. Abrantes, em [22],
descreve com bastante detalhe o uso dessa modalidade de patente no Brasil.
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2.3.1 OS REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE
Uma invenção é patenteável quando atende simultaneamente a três requisitos:
apresentar novidade e atividade inventiva e ter aplicação industrial.
Por sua vez, um modelo de utilidade é patenteável quando o objeto de uso
prático ou parte deste apresenta novidade, envolve um ato inventivo (o que é distinto de
atividade inventiva) e tem aplicação industrial.

A) Novidade
O conceito de novidade, no que diz respeito à proteção da propriedade industrial,
refere-se a qualquer informação que não esteja disponível no estado da técnica. No
Brasil, o termo "novidade" expressa a idéia de "não idêntico", e portanto, para atender a
esse requisito, a matéria pleiteada em um pedido de patente deverá ser nova com relação
a informações divulgadas e/ou publicadas em qualquer parte do mundo relativas ao
estado da técnica. As informações que fazem parte do estado da técnica devem estar
acessíveis ao público antes da data de depósito (ou prioridade) do pedido.

B) Atividade Inventiva e Ato Inventivo
Para serem considerados patenteáveis, as invenções e os modelos de utilidade
precisam atender aos requisitos de atividade inventiva e ato inventivo, respectivamente.
A invenção dotada de atividade inventiva é aquela que apresenta um efeito
técnico inesperado, que não resulta de uma mera combinação de fatores ou que não
decorra do simples uso dos conhecimentos já acessíveis do estado da técnica. Assim, a
solução proposta pela invenção não teria sido alcançada de maneira óbvia para um
técnico no assunto, à época do depósito, com os conhecimento disponíveis no estado da
técnica.

Os modelos de utilidade dotados de ato inventivo são aqueles que apresentam
uma modificação introduzida em um objeto de uso prático, que resulta em uma melhoria
funcional no seu uso ou na sua fabricação. Desta forma, para um técnico no assunto, a
modificação introduzida no objeto de uso prático não deve decorrer de maneira comum
ou vulgar do estado da técnica.
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C) Aplicação Industrial
Uma invenção e um modelo de utilidade são considerados suscetíveis de
aplicação industrial quando puderem ser produzidos ou utilizados em qualquer tipo de
indústria, aplicando-se também às indústrias agrícolas e extrativas.

Os requisitos de novidade e atividade inventiva / ato inventivo estão
intimamente associados com o conhecimento disponível relativo à matéria que se deseja
proteger. Esse conhecimento compõe o chamado estado da técnica, que, formalmente, é
entendido como tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do
pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no
Brasil ou no exterior . A data que delimitará o estado da técnica em relação ao pedido de
patente é considerada, a princípio, como a data do depósito do pedido em questão.
Entretanto, existem mecanismos que alteram essa delimitação: o período de graça e a
prioridade.


Período de Graça
O período de graça é uma das ressalvas na LPI quanto à data que será aplicável

para delimitar o estado da técnica. Dentro do período de 12 meses antes da data de
depósito ou da prioridade do pedido de patente, não será considerada como parte do
estado da técnica uma divulgação que tenha sido promovida pelo inventor, pelo INPI,
ou por terceiros, baseada em informações obtidas do inventor (diretamente ou em
decorrência de atos por ele realizados).
Através do dispositivo do período de graça, os atos do próprio inventor não
destituem a novidade de sua invenção. Assim, mesmo que o inventor, dentro dos 12
meses antes de depositar o pedido de patente, tenha divulgado inadvertidamente seu
invento, isso não afeta o requisito de novidade.


Prioridade Unionista
O princípio da prioridade unionista, estabelecido pela Convenção da União de

Paris (CUP), que é o primeiro acordo internacional relativo à Propriedade Intelectual,
assinado em 1883 em Paris, assegura que a divulgação da invenção (ou modelo de
utilidade) em decorrência do depósito de um pedido em um dos países signatários desse
acordo, não prejudique o depósito posterior do pedido correspondente no Brasil.
Desta forma, a prioridade unionista estabelece que aos pedidos de patente
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depositados em países signatários da CUP, que posteriormente gerem um depósito
nacional, fica assegurado o direito de prioridade, durante o prazo de até 1 ano. Portanto,
qualquer divulgação ocorrida entre a data de prioridade reivindicada e a data de
depósito do pedido no Brasil, não prejudica a novidade e a atividade inventiva do
pedido brasileiro, já que essa divulgação não é considerada integrante do estado da
técnica.
O conjunto de documentos de vários países que apresentam prioridades em
comum ou ligações entre prioridades é considerado uma família de patentes.

Outro conceito relevante é o do Técnico no Assunto, que vem a ser a pessoa
detentora dos conhecimentos técnicos sobre a matéria, medianos, e não um especialista
no assunto, graduado ou pós-graduado.

2.3.2 AS CONDIÇÕES DE PATENTEABILIDADE
Além dos requisitos necessários, a LPI descreve certas condições de
patenteabilidade que devem ser observadas com relação aos pedidos de patente. São
elas:
A) Suficiência Descritiva
Uma das condições essenciais para a concessão de um pedido de patente de
invenção ou modelo de utilidade é que o objeto de patente esteja suficientemente
descrito, de modo a permitir sua reprodução por um técnico no assunto, devendo
indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.

B) Unidade de Invenção
O pedido de patente de invenção terá de se referir a uma única invenção ou a um
grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito
inventivo. Já o pedido de patente de modelo de utilidade terá de se referir a um único
modelo principal, que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos, adicionais
ou relativas a variações construtivas ou configurativas, desde que mantida a unidade
técnico-funcional e corporal do objeto.
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A Convenção da União de Paris (CUP) estabeleceu alguns princípios que devem
ser seguidos pelos países signatários do acordo, entre os quais cabe destacar:


Tratamento Nacional
Os nacionais de cada um dos países membros gozam, em todos os outros países

membros da união, da mesma proteção, vantagens e direitos concedidos pela legislação
do país a seus nacionais.


Independência das Patentes
As patentes concedidas a pedidos depositados nos países contratantes da

Convenção são independentes das patentes correspondentes obtidas para a mesma
invenção nos outros países, quer sejam ou não signatários da CUP.


Princípio da Territorialidade
A proteção patentária conferida pelo Estado tem validade somente dentro dos

limites territoriais do país que concede a patente.

2.4

PEDIDO DE PATENTE: DESAFIOS DE UM EXAME
CONSISTENTE
O exame técnico de um pedido de patente visa avaliar o mérito da matéria

reivindicada (reivindicações) com relação aos requisitos de patenteabilidade (novidade,
atividade / ato inventivo, aplicação industrial), levando-se em consideração o estado da
técnica, para a concessão ou não da patente.
Para isso, inicialmente, é preciso fazer um levantamento abrangente do estado da
técnica da área da matéria do pedido e de áreas correlatas, que vai embasar a avaliação
da existência de novidade e atividade ou ato inventivo na matéria do pedido, ou seja, é
preciso buscar e recuperar documentos que tratam de matérias equivalentes ou
correlatas com a matéria do pedido para a avaliação do mérito do seu conteúdo.
Na prática, essas buscas se dão sobretudo nas bases de patente, mas também em
bases de documentação científica (artigos, teses, etc), através de ferramentas de busca
de uso livre disponíveis e também de ferramentas privadas que o INPI dispõe de
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licença, e também através de ferramentas desenvolvidas pelo próprio Instituto. Cabe
destacar que qualquer documento com data de divulgação comprovada anterior a data
de depósito do pedido (ou da prioridade, quando for o caso) é válido para as buscas em
questão, já que constituem possíveis documentos de anterioridade válidos para o exame
do pedido. Dependendo do tipo de documento, como catálogos e documentos de
divulgação comercial, por exemplo, em geral existe a dificuldade de comprovação da
data de divulgação, o que muitas vezes inviabiliza o uso desse tipo de documento no
exame do pedido.
Nestas buscas, realizadas através das ferramentas mencionadas, os documentos
são recuperados a partir de abordagens clássicas de recuperação de informação, que
conjugam o uso da classificação e de palavras-chave dispostas nos documentos (em
geral é possível especificar se a busca das palavras-chave nos documentos contemplam
a pesquisa somente no título e no resumo, ou no documento como um todo, por
exemplo).
Dependendo da estratégia de busca adotada, é recuperado um universo muito
amplo de documentos ou, em uma situação inversa, documentos específicos demais. De
qualquer maneira, após essa etapa, os documentos são analisados individual e
manualmente pelo pesquisador examinador do pedido de patente, tarefa essa que exige
um esforço considerável e é responsável pelo maior gasto de tempo no exame do
pedido.

Existe uma percepção clara por parte dos examinadores da necessidade de
metodologias ou mecanismos de apoio no sentido de otimizar o trabalho de análise
manual dos documentos recuperados e que, supostamente, de acordo com a estratégia de
busca adotada, apresentam algum grau de similaridade e relevância com a matéria do
pedido de patente em exame.

Esse é um cenário real, que constitui a principal motivação para o
desenvolvimento da metodologia de análise de similaridade desse trabalho.
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Capítulo III
MINERAÇÃO DE TEXTOS /
RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÃO (RI) /
MINERAÇÃO DE PATENTES /
SIMILARIDADE TEXTUAL
Neste capítulo, é abordada inicialmente a área geral de Mineração de Textos. A
seguir, a tarefa de Recuperação de Informação (RI) é discutida com profundidade, sendo
destacada a Recuperação e Mineração de Patentes, e, no final, são abordadas algumas
medidas usadas no cálculo da similaridade de documentos textuais.

3.1 MINERAÇÃO DE TEXTOS: ETAPAS E TAREFAS
A Mineração de Textos (MT) diz respeito a um conjunto de técnicas para
recuperar e extrair informação de qualidade em dados textuais escritos em linguagem
natural, a fim de descobrir conhecimento inovador nos textos, conforme apresentado em
[23]. Ela é derivada da Mineração de Dados (MD), que busca extrair informações
relevantes e não triviais em bancos de dados estruturados ou semi-estruturados, cuja
importância só aumentou nas últimas décadas, com o crescimento da internet e dos
sistemas de busca.
É uma área multidisciplinar, cujo desenvolvimento requer conhecimentos em
áreas distintas e correlatas, tais como lingüística, ciência cognitiva, processamento em
linguagem natural, inteligência artificial, recuperação e visualização da informação,
estatística e computação, entre outras.
Em linhas gerais, apresenta três etapas distintas: o pré-processamento, a
mineração propriamente dita e o pós-processamento, conforme apresentado a seguir.
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3.1.1 O PRÉ-PROCESSAMENTO
O pré-processamento envolve tarefas relacionadas à captação, à organização e ao
tratamento dos dados, com o objetivo de prepará-los para o processamento pelos
algoritmos na etapa seguinte.
Essa etapa possui uma relevância fundamental no processo de descoberta de
conhecimento, já que para a obtenção de resultados confiáveis é fundamental a
utilização de dados depurados, conforme apresentado em [24]. Em geral, os dados
disponíveis possuem baixa qualidade, com a presença comum de valores ausentes e
incorretos, combinações inexistentes e erros de grafia, que podem comprometer os
resultados alcançados.
As tarefas de obtenção e limpeza dos dados normalmente envolvem um esforço
considerável, que consomem a maior parte do tempo dedicado ao processo como um
todo. Porém, esse tratamento inicial dos dados confere maior consistência a eles e pode
evitar a obtenção de resultados distorcidos.
Essa fase envolve desde a seleção dos dados e a eliminação das inconsistências,
até o ajuste da sua formatação para o processamento seguinte. Ela é responsável por
transformar os textos em uma representação estruturada adequada para o processo de
mineração. No entanto, durante essa transposição dos dados, existe a possibilidade de a
informação intrínseca ao conteúdo dos textos ser perdida. Um desafio nesse caso é obter
uma representação adequada dos textos que minimize a perda de informação.
Um passo importante nessa fase é a eliminação dos termos (Stopwords) que não
constituem informação relevante nem possuem conteúdo semântico significativo, tais
como preposições, pronomes, artigos e outras classes de palavras. A eliminação desses
elementos tem o objetivo de filtrar as palavras que aparecem com muita freqüência e
não constituem conhecimento nos textos, reduzindo de forma considerável a quantidade
de termos indexados.
Outra ação importante é a redução de um termo ou de um conjunto de termos a
um radical comum (Stemming), a partir da análise das características gramaticais dos
elementos, como grau, número, gênero e desinência, buscando encontrar a forma
primitiva dos termos, simplificando assim a sua representação. Isso implica numa única
entrada nos índices, aumentando o desempenho do processo.
Nessa etapa também é comum o uso de um dicionário controlado (Thesaurus) que
representa hierarquias, abreviações, sinônimos, acrônimos, ortografias alternativas e
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relacionamentos associativos entre termos, com o intuito maior de apoiar os usuários na
recuperação das informações requeridas, conforme apresentado em [25]. A importância do

uso de um dicionário desse tipo fica aparente ao se tratar de questões relacionadas à
consulta e a indexação em linguagem natural, já que diferentes usuários costumam
definir a mesma consulta através de termos distintos.

3.1.2 A MINERAÇÃO PROPRIAMENTE DE TEXTO
Essa é a etapa principal do processo de mineração como um todo. Nela ocorre a
busca efetiva por conhecimentos novos e úteis a partir dos dados textuais, através da
aplicação dos algoritmos, fundamentados em técnicas que procuram explorar os dados
de forma a produzir modelos de conhecimento, segundo determinados paradigmas.
As tarefas de mineração de textos podem ser implementadas a partir de
diferentes técnicas, como métodos estatísticos, redes bayesianas, árvores de decisão,
redes neurais, algoritmos genéticos e sistemas fuzzy, entre outras, conforme apresentado
em [26], [27], [23] e [28]. Essas técnicas podem ser utilizadas isoladamente ou
combinadas, gerando sistemas híbridos.

Listamos abaixo algumas das principais tarefas dessa etapa.

A) Indexação: tarefa equivalente a indexação realizada em dados estruturados
em bancos de dados convencionais, que possibilita uma busca mais eficiente dos
registros que correspondam ao que foi especificado na consulta.

B) Recuperação de Informação (RI): tarefa que lida com o armazenamento
de documentos e a recuperação automática de informação associada a eles. Ela consiste
em identificar no conjunto de documentos pesquisado aqueles que atendem às
necessidades de informação do usuário. Os processos de RI devem representar o
conteúdo dos documentos e apresentá-los de forma a permitir uma rápida seleção dos
itens que satisfaçam a necessidade de informação especificada na consulta. Essa tarefa
será discutida com mais profundidade no ítem 3.2.
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C) Extração de Informação (EI): tarefa que procura identificar trechos dos
documentos que preencham corretamente os campos de um formulário de resultado prédefinido, que determina o tipo de dado a ser extraído.

D) Sumarização: tarefa que pode ser definida como um processo de redução
da quantidade de texto em um documento, porém mantendo o significado e a coerência
originais. Ela é uma técnica que procura identificar os termos e as frases mais relevantes
no documento e produzir um resumo com eles, que permita uma apresentação geral do
documento e possibilite uma rápida identificação do assunto abordado.

E) Classificação: pode ser descrita como um processo de identificação dos
principais tópicos de um documento e a sua posterior associação automática a uma ou
mais categorias pré-definidas, conforme o apresentado em [29]. De uma forma geral, as
categorias podem ser criadas a partir de duas abordagens distintas: na primeira, elas são
especificadas manualmente pelo usuário em uma tabela ou em um dicionário, onde são
definidos os rótulos das classes e o conjunto de termos específico de cada uma; na
segunda, deve ser fornecido ao sistema um conjunto de documentos pré-categorizados
para ser utilizado no treinamento da ferramenta de categorização, que analisa
estatisticamente os documentos a partir de modelos lingüísticos, e produz,
automaticamente, as regras que definem as categorias.

F) Agrupamento (Clusterização): também conhecida como Classificação
Não Supervisionada, é utilizada para particionar os registros de uma base textual em
grupos ou Clusters, de modo que os elementos de cada grupo compartilhem um
conjunto de propriedades comuns, que os distingam dos elementos dos demais. Em
linhas gerais, o objetivo deste processo é maximizar a similaridade dentro do grupo e
minimizá-la entre os grupos. Uma vez gerados os grupos, é possível fazer uma análise
dos elementos que compõe cada um e identificar suas características comuns. Existem
diversos algoritmos desenvonvidos para essa tarefa, como o apresentado em [30], que
utilizam distintas abordagens, como os particionais, os hierárquicos, os probabilísticos,
entre outros.
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3.1.3 O PÓS-PROCESSAMENTO
Essa etapa envolve a apresentação, a análise e a interpretação dos resultados, a
fim de validar as descobertas obtidas na etapa anterior. Nela o especialista pode definir
novas alternativas de investigação dos dados a partir da avaliação dos resultados
alcançados,.
Existem abordagens que implementam métricas de avaliação dos resultados,
baseadas na noção de relevância dos documentos. Outras disponibilizam técnicas de
visualização dos resultados, que apóiam a interpretação e a avaliação do conhecimento
extraído.

3.2 A TAREFA DE RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÃO
Essa é uma área que se desenvolveu sobretudo a partir da segunda metade do
século XX, a partir do surgimento dos primeiros sistemas automatizados de recuperação
de informação para apoiar o gerenciamento da literatura científica em franco
desenvolvimento no período.
A Recuperação de informação (RI) é uma atividade multidisciplinar por
natureza, que envolve as áreas de ciência da computação, arquitetura da informação,
matemática, estatística, biblioteconomia, psicologia cognitiva e linguística, entre outras,
e que trata da indexação, do armazenamento e da recuperação de informações relevantes
e pertinentes relacionadas com a necessidade de informação especificada pelo usuário
em uma consulta em um sistema de busca, conforme o exposto em [31]. Recuperar
informações é uma tarefa considerada complexa, que começa com a dificuldade de se
caracterizar adequadamente a necessidade de informação do usuário, tarefa essa nada
trivial, uma vez que diferentes usuários tendem a especificar uma mesma necessidade
de informação de maneiras distintas.
A busca pode estar relacionada com a recuperação de informação em
documentos, com a recuperação dos documentos propriamente ditos, com a busca por
metadados relacionados aos documentos, com buscas em bancos de dados relacionais,
sejam eles individuais ou conectados em rede de hipermídia, como a World Wibe Web.
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A informação a ser recuperada pode estar em diferentes formatos, como dados
estruturados, textos, imagens e sons, entre outros.
Formular uma consulta em um sistema de RI envolve, normalmente, a
especificação de um conjunto de palavras-chave por parte do usuário que resumam a
sua necessidade de informação e que serão usadas para recuperar documentos em uma
coleção, conforme abordado em [32]. Essa abordagem, em geral, traz o inconveniente
de introduzir uma diferença de semântica entre a intenção do usuário quanto a sua
necessidade de informação e os documentos recuperados, inconveniente esse que é
ainda ampliado com a dificuldade típica de se lidar com textos em linguagem natural,
muitas vezes desestruturados e com a possibilidade de apresentar ambiguidades
semânticas. Dessa forma, muito da responsabilidade da eficácia do sistema é transferida
para o usuário.
Como resultado da consulta, de acordo com o apresentado em [31] e [33],
tipicamente um sistema de RI deve retornar e apresentar uma lista de documentos,
ordenada em função da probabilidade ou do grau de relevância dos documentos
recuperados em relação ao que foi especificado na consulta, aferido através de um
sistema de medida estabelecido, de forma a permitir a seleção e a visualização dos
documentos pelo usuário. Nos casos gerais são recuperados documentos relevantes e
não relevantes. Nesse contexto, o objetivo principal de um sistema de RI é recuperar o
maior número de documentos relevantes e o menor número de não relevantes. A noção
de relevância é um conceito fundamental em RI para calcular a classificação ou a
ordenação dos documentos no resultado de uma consulta.
Diferentes medidas tem sido propostas para avaliar o desempenho dos sistemas
de RI, conforme o apresentado em [31] e [34]. As medidas geralmente levam em
consideração a noção de relevância dos documentos recuperados: cada documento é
identificado como relevante ou não relevante para uma determinada consulta. Duas das
principais medidas usadas são a precisão e o recall. A precisão diz respeito a fração de
documentos relevantes recuperados em relação a totalidade dos documentos
recuperados. Já o recall diz respeito a fração de documentos relevantes recuperados em
relação a totalidade dos documentos relevantes.

Em linhas gerais, podemos decompor a tarefa de RI em 3 etapas, conforme
apresentado a seguir:
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Indexação: etapa prévia que envolve a criação de estruturas de dados associados
aos documentos de uma coleção. Durante a indexação são extraídos conceitos do
documento através da análise de seu conteúdo e traduzidos em termos de uma
linguagem controlada de indexação, tais como cabeçalhos de assunto e
dicionários controlados ou thesaurus, de acordo com o exposto em [35].



Consulta: envolve a especificação de um conjunto de termos, associados ou não
por operadores (booleanos, de proximidade), que representa a necessidade de
informação do usuário.



Pesquisa e Ordenação: envolve o processo de recuperação de documentos de
acordo com a consulta do usuário e sua ordenação através de um grau de
similaridade entre o documento e a consulta.
Um sistema de RI adota um modelo para representar os documentos e a consulta

do usuário, para o processamento adequado dos dados textuais, conforme o apresentado
em [34]. Os modelos de representação em geral adotam abordagens próprias para o
cômputo da equivalência ou similaridade entre o que foi especificado na consulta e os
conteúdos dos documentos recuperados, que embasarão o ordenamento dos resultados.
O processo de representação procura descrever ou identificar cada documento
através de seu conteúdo. Tal representação tipicamente é realizada durante o processo
de indexação, identificando o documento e definindo seus pontos de acesso para a sua
recuperação.
Uma representação simplificada do processo de recuperação de informação é
ilustrado com a figura 3.1 apresentada abaixo.
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Figura 3.1 :

Representação do processo de Recuperação de Informação (RI)

A eficiência de um sistema de RI está diretamente ligada ao modelo utilizado.
Um modelo, por sua vez, influencia diretamente o modo de operação do sistema. Apesar
de alguns desses modelos terem sido criados e aperfeiçoados já há algumas décadas, as
suas principais idéias ainda estão presentes na maioria dos sistemas de recuperação
atuais e nos mecanismos de busca da Web.
Nos modelos abordados a seguir os documentos são representados por um
conjunto de termos de indexação. Um termo de indexação é geralmente uma palavra
que representa um conceito presente no documento. Porém, os termos de indexação
associados a um documento não são igualmente úteis para descrever o seu conteúdo.
Existem termos mais representativos do assunto principal do documento e outros que
representam assuntos periféricos à sua temática, por exemplo. Decidir a importância de
um termo para a descrição do conteúdo de um documento não é uma tarefa trivial,
mesmo

para

pessoas

experientes.

Alguns

sistemas

computacionais

utilizam

propriedades que facilitam a mensuração do potencial representativo de cada termo. Por
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exemplo, em um corpus com milhares de documentos uma palavra que aparece em
todos os documentos não seria um bom termo de indexação. Por outro lado, uma
palavra que aparece em apenas três documentos possivelmente seria de grande utilidade
como termo de indexação, pois reduziria consideravelmente o número de documentos
que poderiam ser de interesse para uma determinada necessidade de informação do
usuário. Portanto, diferentes termos de indexação possuem graus de relevância distintos,
de acordo com os documentos e os objetivos do sistema de recuperação utilizados.

A seguir serão descritos os principais modelos de representação de documentos
textuais, conforme o apresentado em [31], [34] e [36].

3.2.1 O MODELO BOOLEANO
A álgebra booleana é um sistema binário no qual existem somente dois valores
possíveis para qualquer elemento: 1 ou 0, verdadeiro ou falso. No modelo booleano um
documento é representado por um conjunto de termos de indexação, que podem ser
definidos de forma manual pelo usuário ou automática por um sistema computacional.
As buscas são formuladas por meio de uma expressão booleana composta por termos
ligados através de operadores lógicos (AND, OR e NOT) e apresentam como resultado
os documentos cuja representação satisfazem às restrições lógicas da expressão de
busca, com relação a termos que integram ou não os documentos. Operadores de
proximidade (WITH, SAME) também podem ser utilizados, permitindo a especificação
de condições relacionadas à distância e à posição dos termos no texto.

O modelo booleano, apesar de bem formalizado, possui limitações que diminui a
sua atratividade. Algumas dessas limitações são:
 Sem um treinamento apropriado, o usuário leigo é capaz de formular somente
buscas simples.
 Não é possível supor que ordem de grandeza de registros satisfarão a restrição
lógica de uma determinada expressão booleana, sendo necessárias sucessivas
reformulações antes que seja recuperado um volume aceitável de documentos para ser
avaliado manualmente;
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 O resultado de uma busca booleana é caracterizado por uma simples partição da
coleção em dois subconjuntos: os documentos que atendem à expressão de busca e
aqueles que não atendem. Presume-se que todos os documentos recuperados são de
igual valor para o usuário. Não há nenhum mecanismo pelo qual os documentos possam
ser ordenados;
 Não existe uma forma de atribuir importância relativa aos diferentes termos da
expressão booleana. Assume-se implicitamente que todos os termos têm o mesmo peso.

Apesar de suas limitações, o modelo booleano está presente em quase todos os
sistemas de recuperação de informação, seja como a principal maneira de formular as
expressões de busca, seja como um recurso alternativo.

3.2.2 O MODELO VETORIAL
Esse modelo propõe uma abordagem na qual é possível obter documentos que
respondem parcialmente a uma expressão de busca. Isto é feito através da associação de
pesos tanto aos termos de indexação como aos termos da expressão de busca. Esses
pesos são utilizados para calcular o grau de similaridade entre a expressão de busca
formulada pelo usuário e cada documento da coleção. Como resultado, obtém-se um
conjunto de documentos ordenado pelo grau de similaridade em relação à expressão de
busca.
Nesse modelo, um documento é representado por um vetor onde cada elemento
representa o peso ou a relevância do respectivo termo para o documento. Cada vetor
descreve a posição do documento em um espaço multidimensional, onde cada termo
representa uma dimensão ou eixo. Cada elemento do vetor é normalizado de forma a
assumir valores entre zero e um. Os pesos mais próximos de 1 indicam termos com
maior importância para a descrição do documento. Assim como os documentos, a
expressão de busca também é representada por um vetor numérico onde cada elemento
representa a importância ou peso do respectivo termo na expressão de busca.
Uma coleção contendo um número grande de documentos e termos pode ser
representada através de uma matriz onde cada linha representa um documento e cada
coluna representa a associação de um determinado termo aos diversos documentos.
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A utilização de uma mesma representação tanto para os documentos como para
as expressões de busca permite calcular o grau de similaridade entre dois documentos
ou entre uma expressão de busca e cada um dos documentos da coleção. Em um espaço
vetorial, a similaridade entre dois vetores é calculada através do co-seno do ângulo
formado por estes vetores.
Os valores da similaridade entre uma expressão de busca e cada um dos
documentos recuperados são utilizados no ordenamento dos documentos. Esse
ordenamento permite restringir o resultado a um número máximo de documentos
desejados. É possível também restringir a quantidade de documentos recuperados
definindo um limite mínimo para o valor da similaridade.
Diferentemente do modelo booleano, o modelo vetorial utiliza pesos tanto para
os termos de indexação quanto para os termos da expressão de busca. Esta característica
permite o cálculo de um valor numérico que representa a relevância de cada documento
em relação à busca.
Uma característica do modelo vetorial é que os termos de indexação são
independentes, isto é, não são considerados os relacionamentos existentes entre eles,
como a proximidade ou o local onde aparecem no texto. Com isso, perde-se a
possibilidade de qualquer análise semântica envolvendo os termos. Alguns autores
apontam essa característica como uma desvantagem. Uma outra limitação deste modelo
é não permitir a formulação de buscas booleanas, o que restringe consideravelmente a
sua flexibilidade.

3.2.3 O MODELO PROBABILÍSTICO
Na matemática, a teoria das probabilidades estuda os experimentos aleatórios
que, repetidos em condições idênticas, podem apresentar resultados diferentes e
imprevisíveis.
O modelo probabilístico procura sistematizar o processo de recuperação de
informação a partir de uma perspectiva baseada na teoria das probabilidades. A
principal ferramenta matemática do modelo é o Teorema de Bayes.
Neste modelo, os documentos são representados considerando-se pesos binários
que indicam a presença ou a ausência de termos. O vetor resultante gerado que
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representa o documento tem como base o cálculo da probabilidade de que o documento
seja relevante para a consulta especificada.
Esse modelo é baseado no princípio probabilístico da ordenação, que se apóia na
hipótese de que a relevância de um documento para uma determinada consulta é
independente de outros documentos.
O modelo considera um processo iterativo de estimativas da probabilidade de
relevância. Devem ser calculadas a probabilidade de que um documento seja relevante
para uma consulta e a probabilidade de que este documento não seja relevante para a
consulta.
No início do processo de busca não se sabe qual o conjunto de documentos
relevantes, já que nenhum documento foi ainda recuperado. Portanto, antes da primeira
busca é necessário fazer algumas simplificações, tais como assumir que probabilidade
de relevância é constante e igual a 0.5 para todos os documentos, e assumir que a
distribuição dos termos de indexação dos documentos, relevantes ou não, é uniforme.
Assim, a partir no Teorema de Bayes e de estimativas de relevância baseadas nos termos
da consulta, obtém-se uma equação de cálculo da similaridade.
Através dessa equação é ordenado o conjunto de documentos resultantes da
primeira busca. Tendo esse conjunto de documentos, o usuário seleciona alguns
documentos que considera relevantes para a sua necessidade. O sistema então utiliza
esta informação para tentar melhorar os resultados subseqüentes.
Com a repetição desse processo espera-se uma melhora progressiva nos
resultados da busca. O usuário poderá repetir esse processo de seleção dos documentos
relevantes até que o conjunto de documentos recuperados satisfaça a sua necessidade de
informação.
A principal virtude do modelo probabilístico está em reconhecer que a atribuição
de relevância é uma tarefa do usuário. É o único modelo que incorpora explicitamente o
processo de Relevance Feedback como base para a sua operacionalização.
É importante observar que o modelo probabilístico pode ser facilmente
implementado utilizando a estrutura proposta pelo modelo vetorial, permitindo integrar
as vantagens desses dois modelos em um sistema único de recuperação de informação.
Embora o modelo probabilístico tenha um forte embasamento teórico, as
hipóteses assumidas para realizar simplificações nos cálculos probabilísticos podem
deixar dúvidas sobre a sua precisão. Uma simplificação bastante questionável está no
fato de o modelo considerar os pesos dos termos de indexação como sendo binários, isto
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é, no modelo probabilístico não é considerada a freqüência com que os termos ocorrem
no texto dos documentos.

3.2.4 O MODELO SEMÂNTICO
Em modelos semânticos, o processo de combinação de documentos com uma
expressão de busca é baseado no nível de conceito e combinação semântica. Isso
permite a recuperação de documentos relevantes que compartilham associações
significativas com outros documentos no resultado da consulta, mesmo quando essas
associações não são observadas explicitamente ou capturadas pelo cômputo estatístico.
Modelos semânticos abordam análises de diferentes níveis para recuperar documentos
com mais eficiência: a morfológica, a sintática e a semântica.
Em todos os modelos de representação de documentos textuais, uma das
primeiras tarefas a ser realizada é transformar a coleção em uma matriz de frequência
Termo X Documento, tipicamente esparsa e de alta dimensionalidade. Essas
características dificultam a utilização da matriz diretamente nos algoritmos que operam
a recuperação dos documentos. Torna-se necessário adotar medidas que reduzam a
dimensionalidade dos dados, procurando minimizar a perda de informação relevante.
Enfrentar esta dificuldade da dimensionalidade é um problema clássico em estatística e
mineração de dados. Diversas técnicas têm sido desenvolvidas para tratar dessa questão,
como as abordagens de análise fatorial, análise de componentes principais, e a Análise
Semântica Latente (ASL).
A ASL é uma técnica com base estatística de extração de relações entre os
termos e os documentos nos quais eles aparecem, considerando o contexto em que isso
ocorre, para a criação de um Espaço Semântico. Ela se baseia no princípio de que os
termos com significados semelhantes aparecem em trechos similares do texto.
Na prática, acaba sendo uma técnica de redução de dimensionalidade que opera
na matriz Termo X Documento, denominada aqui matriz A do tipo m x n, aplicando nela
o médodo conhecido como decomposição em valores singulares (SVD - Singular Value
Decomposition), para transformar os dados originais em componentes linearmente
independentes. Essa decomposição produz uma fatoração da matriz A como sendo um
produto de 3 matrizes, da seguinte maneira:
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A = USVᵀ, onde U e V são matrizes ortogonais quadradas de ordens m e n,
respectivamente, e S é uma matriz diagonal m x n.
Os componentes gerados com essa decomposição são, em um certo sentido, uma
abstração longe das correlações ruidosas nos dados originais, transpostos para conjuntos
de valores que melhor descrevem sua estrutura subjacente. Parte dos componentes tem,
em geral, valores pequenos e podem ser ignorados, o que resulta na redução da
dimensionalidade dos dados. Essencialmente, ASL combina informações explícitas
estatisticamente (o padrão de ocorrência dos termos em toda a coleção) com uma
abstração mais profunda (as dimensões semânticas latentes), que capta as implicações
mútuas de palavras e documentos, fornecendo, assim, dimensões com conteúdo
semântico. ASL é uma técnica considerada muito apropriada para analisar textos.
Alguns trabalhos, como os apresentados em [37] e [38], exploram com
profundidade a possibilidade de uso da técnica de ASL em tarefas de mineração de
texto, alguns abordando especificamente o caso de documentos de patentes, como o
disposto em [39]. Outros, como o descrito em [40], abordam como a configuração dos
parâmetros influencia significativamente a performance da ASL com documentos
textuais.

3.2.5 O MODELO SEMÂNTICO PROBABILÍSTICO
O modelo semântico probabilístico é um modelo híbrido derivado tanto do
modelo semântico tradicional quanto do probabilístico. Ele é baseado em uma
decomposição mista derivada da análise semântica latente (ASL).
Considerando a observação de co-ocorrências de termos e documentos em uma
coleção, por exemplo, essa abordagem modela a probabilidade de cada co-ocorrência
como uma mistura de distribuições multinomiais condicionalmente independentes. Essa
probabilidade é calculada da seguinte forma: é feita uma primeira simulação, simétrica,
onde é gerado um par termo / documento pelo modelo de classe latente de forma
similar, onde é considerada a probabilidade de cada um separadamente integrar uma
classe latente; é feita então uma segunda simulação, assimétrica, onde, para cada
documento, uma classe latente é escolhida condicionalmente para o documento de
acordo a probabilidade da classe estar contida no documento, e um termo é então gerado
para aquela classe de acordo com a probabilidade do termo estar contido naquela classe.
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Embora tenha sido mencionado o par termo / documento como parâmetros neste
exemplo, a co-ocorrência de qualquer par de variáveis discretas pode ser modelada da
mesma maneira.
O número de parâmetros é calculado pela soma do produto de classes e
documentos com o produto de termos e classes. O número de parâmetros cresce de
forma linear de acordo com o número de documentos. Os parâmetros são tratados
utilizando-se o algoritmo EM (Expectation-Maximization).

Atualmente, outros modelos resumem propostas que utilizam métodos derivados
da Inteligência Artificial, que representam alternativas promissoras a serem estudadas e
desenvolvidas. Apesar de toda a pesquisa em desenvolvimento, a idéia comum que se
tem é que ainda existe uma grande necessidade de se desenvolver novas abordagens que
permitam o aumento da qualidade das respostas nos sistemas de RI.

3.3 RECUPERAÇÃO E MINERAÇÃO DE PATENTES
Uma área que vem crescendo fortemente nos últimos 15 anos e que mais
recentemente vem sendo descrita como recuperação e/ou mineração de patentes envolve
as abordagens de recuperação de informação e mineração de texto aplicadas a
documentos de patente.
Ela tem aplicação em diversos setores, como em Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação, Inteligência Competitiva e Estratégia Empresarial, e Licenciamento, para
citar alguns. Pode haver a promessa de ganhos vultosos com a aquisição de
conhecimento minerado de áreas estratégicas, por exemplo. É preciso avaliar com
critério os casos de aplicação, para se dimensionar adequadamente as expectativas que
podem ser atendidas. Na realidade, mineração de patentes não é uma solução rápida,
fácil, ou de baixo custo. No entanto, para quem estiver disposto a assumir riscos e
investir tempo e dinheiro no processo, os benefícios podem ser consideráveis.
Patentes contêm dois tipos de informação: dados estruturados, como o número
de publicação, processados por técnicas de mineração de dados, e dados não
estruturados, como os textos do título, do resumo, das reivindicações, do relatório
descritivo e dos desenhos, processados por mineração de texto.
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Diferentes ferramentas vem sendo desenvolvidas para isso, para dar suporte
tanto a órgãos como o INPI que examinam pedidos de patente, quanto a pesquisadores,
agentes de propriedade industrial e inventores em geral, como a Patinformatics, por
exemplo, conforme abordado em [41]. Muitas plataformas oferecem opções variadas de
visualização dos dados, possibilitando análises abrangentes.
Muita pesquisa vem sendo feita recentemente abordando técnicas, ferramentas e
estratégias para mineração de patentes. Em [42] e [43], são apresentados estudos com as
principais técnicas de recuperação e análise de patentes disponíveis. Em [44], Elsinger
apresenta um guia de busca e categorização automática de patentes inspirado na base
MeSH, que é um thesaurus específico e controlado usado para indexação, catalogação e
recuperação de documentos da área biomédica, produzido por uma organização
americana que cuida de toda a documentação técnica da área.
Outros trabalhos, como os apresentados em [45], [46], [47], [48], descrevem
como a mineração de patentes vem sendo utilizada para a criação de indicadores
diversos, com propósitos variados, que abordam desde prospecção tecnológica, até
mapeamento da concorrência e identificação de conflitos.
Couteau apresenta em [49] uma estratégia de busca de patentes complementar a
tradicional que considera classificação e palavras-chave, que pode ser entendida como
busca para frente e para trás: buscar documentos que citem o referido documento, e
documentos citados por ele, por exemplo, em exames de pedidos da família realizados
em outros escritórios de patentes.
Em [50], Noh descreve a exploração de novas estratégias para a seleção de
palavras-chave para o processamento de documentos de patentes.
Jeong descreve um sistema de mineração de patente em [51] que procura achar
soluções para problemas novos apoiado na seguinte premissa: problemas semelhantes
que ocorrem em tecnologias já desenvolvidas tem propriedades ou funções semelhantes
aos do problema novo.
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3.4 SIMILARIDADE ENTRE DOCUMENTOS TEXTUAIS
A pesquisa por similaridade trata da comparação entre dados com o objetivo de
avaliar o quão semelhantes eles são. Esta comparação visa determinar um grau de
semelhança entre os elementos considerando um conjunto de atributos que determinam
a similaridade ou a equivalência entre eles.
Estes dados podem ser simples (como cadeias de caracteres - strings),
complexos (listas e conjuntos), blocos de texto, estruturados (registros em um banco de
dados relacional) ou semi-estruturados (documentos XML, por exemplo). Para os
diferentes tipos de dados existem métricas para determinar a sua semelhança, com
maior ou menor sucesso. O conceito de semelhança varia conforme o contexto e o tipo
de dado.
Para strings, por exemplo, dentre as diversas formas de comparação
desenvolvidas, a quantidade de caracteres iguais é muito utilizada como uma medida de
similaridade, assim como o esforço para transformar uma string em outra, conhecido
como o cálculo da distância de edição, também pode ser utilizada como métrica,
conforme o disposto em [52].
Para textos, comparações com base na frequência dos termos mais comuns (TF Term Frequency) e incomuns (IDF - Inverse Document Frequency) são métricas
bastante utilizadas.
Com dados complexos, como documentos estruturados e figuras, por exemplo,
abordagens como o uso de um espaço vetorial são comumente utilizadas para a
avaliação da similaridade entre os dados, conforme abordado no tópico 3.2
anteriormente descrito, que discorre sobre o modelo vetorial de representação dos
documentos textuais. Nessa abordagem, os objetos são convertidos em vetores em um
espaço vetorial a partir dos valores dos seus atributos, e então a semelhança ou
equivalência entre os objetos é estabelecida através de cálculos envolvendo os vetores,
como a distância euclidiana ou o cosseno entre os vetores, conforme o apresentado em
[53].
Dentro os dados complexos incluem-se os dados estruturados e semiestruturados. Dados estruturados são aqueles que seguem um formato rígido para
organizar suas informações. Já os dados semi-estruturados seguem um formato para
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organizar suas informações tal como os estruturados, porém este formato não é tão
rígido.
Nos documentos semi-estruturados é possível considerar dois tipos de busca por
similaridade: a semelhança estrutural e a semelhança de dados. Na semelhança
estrutural abstrai-se as informações contidas e considera-se apenas a estrutura dos
documentos, em sua forma original ou após alguma conversão que vise simplificar a
análise da semelhança. Na semelhança de dados, além da estrutura, são utilizadas as
informações contidas no documento para estabelecer a semelhança. Nos dois casos, as
métricas que determinam a semelhança são baseadas na determinação de outras
semelhanças em níveis mais inferiores. O uso de métricas de semelhanças de strings é
uma das técnicas mais adotadas para auxiliar a determinar a semelhança estrutural e de
dados. Métricas de comparação de árvores também são comumente utilizadas na busca
por semelhança estrutural. Outras abordagens, como frequências de elementos (IDF) e
Transformadas de Fourier, são métricas também utilizadas.
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Capítulo IV
METODOLOGIA PROPOSTA
Neste capítulo é descrita a metodologia desenvolvida de análise de similaridade
de documentos de patentes, e também são apresentadas as ferramentas utilizadas.

Em linhas gerais, a metodologia proposta apresenta as seguintes etapas:


Definição de abordagens de medida de similaridade a serem utilizadas nos
documentos de patente.



Definição de tarefas a serem executadas e de ferramentas eletrônicas que
implementem as abordagens de medida de similaridade que serão utilizadas.



Seleção e recuperação de documentos de patentes para a composição de estudos
de caso.



Pré-processamento e carregamento dos documentos de patentes nas ferramentas
a serem utilizadas.



Execução dos estudos de caso nas ferramentas definidas, realizando as tarefas
estabelecidas nas distintas abordagens de medida de similaridade.



Análise e validação dos resultados obtidos.

Os dois pontos iniciais da metodologia serão descritos em detalhes a seguir. Os
demais serão abordados no capítulo 5.
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4.1

ABORDAGENS DE MEDIDA DE SIMILARIDADE
EM DOCUMENTOS DE PATENTES
Para a medida de similaridade de documentos de patentes, serão utilizadas 3

abordagens descritas no ítem 3.2 para a mineração de patentes: a primeira, baseada no
modelo vetorial tradicional, que trata os documentos como um conjunto de palavras, a
segunda, que leva em consideração a análise semântica dos documentos, baseada na
ASL, e a terceira, baseada no modelo híbrido semântico probabilístico. A primeira será
descrita nesse documento como Abordagem Bag-of-Words, fazendo menção ao jargão
como é popularmente conhecida, a segunda como Abordagem Semântica, e a terceira
como Abordagem Semântica Probabilística.

Na literatura, encontramos alguns trabalhos que comparam essas abordagens
entre si:
- Em [54], o estudo utiliza patentes e artigos científicos, considerando somente o
título e o resumo dos documentos, e compara as abordagens bag-of-words e semântica,
alcançando resultados não expressivos em termos de um melhor desempenho da
abordagem semântica, observando-se também variações significativas de acordo com o
tamanho da coleção de documentos utilizada;
- Em [55] foram utilizados somente documentos de patentes, não sendo
recomendado o uso da abordagem semântica como uma alternativa relevante em relação
a abordagem bag-of-words, já que os resultados alcançados foram apenas modestamente
melhores.
- Em [56], o trabalho compara a utilização das abordagens semântica
probabilística e semântica, utilizando a ontologia Gene (GO), que descreve entidades
biomoleculares, composta por 3 diferentes ontologias, com mais de 35.000 termos,
alcançando resultados promissores em termos de ganho de acurácia da abordagem
semântica probabilística em relação à semântica tradicional.
- Em [57], o estudo utiliza uma coleção com mais de 15.000 documentos de
notícias transmitidas, dispostos em 4 conjuntos de teste padrão, para comparar as
abordagens bag-of-words, semântica e semântica probabilística, as abordagens
semânticas apresentando os melhores resultados em termos de precisão, com ganhos
expressivos, com destaque para a abordagem semântica probabilística.
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A partir disso, foi identificada a necessidade de uma investigação mais
aprofundada de similaridade de documentos de patentes, uma vez que a expectativa que
os pesquisadores da área tem é de que as abordagens semânticas devem trazer um ganho
relevante na avaliação de similaridade dos documentos, em comparação com a
abordagem bag-of-words.
Além do mais, observa-se que não há na literatura um estudo detalhado de
análise de similaridade de patentes a partir de diversas perspectivas, como, por exemplo,
utilizando o conteúdo das reivindicações, que é o chamado coração da patente, como
matéria-prima para as avaliações.

Com isso, optou-se por comparar as 3 abordagens mencionadas entre si em 3
perspectivas diferentes:

- considerando-se os documentos de patentes como um todo (DOC FULL);
- considerando-se somente as reivindicações dos documentos (CLAIMS);
- considerando-se apenas o título e o resumo dos documentos (TITLE AND
ABSTRACT).

4.2

TAREFAS REALIZADAS E FERRAMENTAS
UTILIZADAS
A proposta geral deste trabalho é desenvolver uma metodologia que avalie a

similaridade de documentos de patentes. Entende-se que uma tarefa de mineração de
texto bastante apropriada para isso é o agrupamento ou clusterização, que, conforme já
visto no ítem 3.1.2 "F)", procura separar os documentos de uma coleção em grupos, de
forma a maximizar a similaridade dentro de cada grupo e minimizá-la entre eles.
Com isso, optou-se por avaliar a similaridade das patentes através da tarefa de
agrupamento.

No capítulo seguinte dos estudos de caso, a tarefa de agrupamento será descrita
com mais detalhes. As ferramentas utilizadas serão descritas brevemente a seguir.
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4.2.1. SAS 9.3
O SAS 9.3 é um software comercial desenvolvido pela empresa SAS ou
Statistical Analysis System, fundada em 1976 no estado da Carolina do Norte nos EUA,
que apresenta um sistema integrado de aplicações modulares para Business Intelligence
e análises de dados, disponíveis para que o usuário possa compor seus projetos de
análise de forma personalizada, de acordo com as tarefas que pretende realizar.

Ele pode ser instalado em diferentes ambientes operacionais. Um aspecto
destacado do Sistema SAS é a sua capacidade de acessar praticamente qualquer formato
de dado, em qualquer base. Formatos texto (.csv, .txt, etc) e o próprio formato SAS, são
acessados nativamente pelo Base SAS, sem necessidade de nenhum outro módulo.

Ele é comumente utilizado em tarefas de mineração de dados (estruturados e não
estruturados) com distintos objetivos, visando apoiar a tomada de decisões a partir da
análise dos dados, conforme apresentado em [58], [59] e [60] e ilustrado pelas figuras
4.1 e 4.2.

De forma breve, listamos abaixo algumas tarefas a serem executadas com o
apoio do aplicativo:


Importar bases de dados de formatos variados;



Levantar estatísticas a respeito dos dados;



Realizar tarefas como a descoberta de Associações, Classificação,
Agrupamento e Predição com os dados;



Analisar dados textuais e encontrar palavras-chave;



Visualizar os dados ou o resultado das análises de forma personalizada;



Exportar bases de dados;



Gerar relatórios com os resultados das análises realizadas;
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Figura 4.1 :

Figura 4.2 :

Tela inicial da ferramenta Enterprise Miner 12.1 do SAS 9.3.

Tela de Resultados da ferramenta Enterprise Miner 12.1 do SAS 9.3.

O SAS é um pacote de software intuitivo com um ciclo de aprendizagem curto,
que oferece perspectivas de utilização e customização tanto para usuários iniciantes
quanto para desenvolvedores avançados. Em perspectivas mais simples ele requer
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somente conhecimentos básicos em computação, em conceitos de bancos de dados e em
estatística. Em perspectivas avançadas são requeridos conhecimentos em lógica de
programação, conceitos de inteligência artificial e noções avançadas de estatística.

Neste trabalho foram utilizadas as ferramentas Enterprise Miner 12.1, com
enfase no módulo Text Miner 12.1.

4.2.2. RAPIDMINER
O RapidMiner é um aplicativo desenvolvido a partir de 2001 pela empresa
americana RapidMiner, para mineração de dados e análises de negócio, que apresenta
versões comerciais e uma versão Community livre, que possibilita aos usuários uma
gama flexível de opções para análises personalizadas de dados.

Ele é considerado um poderoso aplicativo visual, indicado para tarefas de
mineração de dados (estruturados e não estruturados), aprendizado de máquina e
análises preditivas, com intenção de dar suporte a processos de tomada de decisão a
partir da análise dos dados, conforme apresentado em [61], [62] e [63] e ilustrado pelas
figuras 4.3 e 4.4.

Ele contém várias ferramentas para exploração, que possibilitam trabalhar com
diferentes tipos de dados, realizar tarefas diversas de mineração, como classificação e
agrupamento, entre outras, e apresenta também diferentes opções de visualização dos
resultados alcançados. Seus componentes possibilitam a criação de diferentes modelos,
cujo processo de criação é baseado em uma estrutura em árvore, onde cada nó
representa um sub-processo.

Ele também é considerado um aplicativo de uso intuitivo e com um ciclo de
aprendizado curto, apresentando também opções para usuários avançados e
desenvolvedores.
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Figura 4.3 :

Figura 4.4 :

Tela inicial da ferramenta RapidMiner Studio 6.3.

Tela de Resultados da ferramenta RapidMiner Studio 6.3.

Neste trabalho foi utilizada a ferramenta RapidMiner Studio 6.3, versão
Community.
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4.2.3. PLSA
O PLSA é uma ferramenta que implementa uma versão probabilística da
abordagem semântica latente, para análise de documentos textuais, desenvolvida por um
grupo de pesquisadores da Tsinghua University, da China, e disponibilizada para uso de
forma livre, implementada em uma arquitetura de computação paralela, capaz de
processar coleções com mais de 10.000 documentos em segundos.
Comparada com uma aplicação equivalente standard, a implementação em
paralelo é capaz de conseguir um aumento da velocidade de processamento de mais de 6
vezes, em um ambiente com 8 processadores. O desempenho da aplicação em paralelo
utiliza a mémoria da plataforma de forma intensa, sendo a capacidade de memória um
gargalo importante para um melhor desempenho da ferramenta.
Ela implementa uma versão customizada do algoritmo EM, denominada TEM
(Tempered Expectation-Maximization), cuja versão original foi obtida do ambiente de
desenvolvimento Lemur, oriundo do Center for Intelligent Information Retrieval (CIIR),
da Universidade de Massachusetts, nos EUA.
Ela é uma ferramenta robusta para tarefas de mineração de texto, como
classificação e agrupamento, apresentando interfaces de utilização para usuários
avançados, e requerendo um tratamento maior dos dados, tanto para alimentação das
rotinas quanto para visualização e interpretação dos resultados obtidos, sendo bem
menos amigável que as outras ferramentas utilizadas neste trabalho.
O trabalho apresentado em [64] descreve a ferramenta com mais detalhes
técnicos.
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Capítulo V
ESTUDOS DE CASO (ECs)
Neste capítulo são apresentados inicialmente os dados utilizados, com as
respectivas classes do sistema de Classificação Internacional de Patentes (IPC). Em
seguida são discutidas as tarefas de agrupamento nas ferramentas utilizadas. No final,
são apresentados os Estudos de Caso (ECs), com os agrupamentos realizados, nas 3
abordagens e nas 3 perspectivas propostas, com os resultados obtidos e a sua análise.

5.1

OS DADOS UTILIZADOS
Os documentos de patentes utilizados nos estudos de caso foram obtidos através

de ferramentas de busca utilizadas pelos pesquisadores do INPI (EPOQUE, SINPI,
Espacenet, Google Patents, entre outros). Os documentos foram recuperados
previamente através dessas ferramentas, que utilizam abordagens de busca que
implementam estratégias clássicas de recuperação de informação, baseadas na
classificação dos documentos e no uso de palavras-chave.

Nas ferramentas de busca mencionadas, cada documento pode ser recuperado
de 2 maneiras distintas:
 No formato de blocos de texto, cada bloco correspondendo a um atributo que se
pretende analisar do documento (o título, o resumo, o relatório descritivo e o quadro
reivindicatório);
 Em um arquivo no formato de PDF contendo o documento inteiro.

O documento do Pedido de patente também está disponível nos formatos de
blocos de texto e de um arquivo em PDF.
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Na etapa de pré-processamento da metodologia, cada documento recuperado, no
formato de blocos de texto, foi carregado como um registro em uma tabela, onde cada
coluna corresponde a um atributo que se pretende analisar (o título, o resumo, o
relatório descritivo e o quadro reivindicatório). De forma similar, o documento do
Pedido também foi carregado nessa tabela. Neste ponto do processo, foram aplicados
alguns mecanismos de filtragem e limpeza manual dos dados, como a exclusão de
alguns símbolos, por exemplo. Como saída dessa etapa, tem-se uma tabela consistente,
com o pedido e os documentos carregados, segundo seus atributos.

5.1.1 AS CLASSES UTILIZADAS
Dentre as mais de 100.000 classes existentes no sistema IPC de classificação de
patentes, procurou-se selecionar para os estudos de caso classes cujas matérias fossem
de responsabilidade da Divisão de Engenharia Civil do INPI, por ser a área de atuação
do autor, com especialistas acessíveis para validação dos resultados.
A tabela 5.1 abaixo apresenta um quadro com as classes que integram os grupos
dos estudos de caso.

EC

EC1

EC2

EC3
EC4

GRUPO
GRUPO 1
GRUPO 2
GRUPO 3
GRUPO 4
GRUPO 1
GRUPO 2
GRUPO 3
GRUPO 4
GRUPO 1
GRUPO 2
GRUPO 1
GRUPO 2

CLASSE
E04B 9/12
E04B 5/12
E04B 2/72
E21B 3/025
E21B 33/038
E21B 29/08
E21B 3/025
E06B 9/06
E04B 2/72
E04C 2/30
E21B 33/038
E04B 9/12

Tabela 5.1: Estudo de Caso X Grupo X Classe
Na descrição dos estudos de caso, a escolha das classes que integram cada um
será melhor discutida.
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Tipicamente um documento de patente é classificado em mais de uma classe: em
alguns casos ele é classificado em uma classe e em algumas de suas sub-classes, em
outros é classificado em classes consideradas vizinhas, de áreas diferentes, mas
próximas ou complementares, no mesmo nível de hierarquia na árvore de classificação,
com uma super-classe comum, em outros casos é classificado em áreas totalmente
distintas, sem nehuma base comum. Esse é um ponto que deve ser considerado na
avaliação dos resultados alcançados na tarefa de agrupamento.

Os documentos de patentes que integram os estudos de caso foram selecionados
de forma a pertencer a apenas uma classe dentre as selecionadas, procurando-se, assim,
manter o seu grau de "pureza" com relação a sua classificação original, para permitir
uma avaliação dos resultados mais isenta e correta, ou seja, o documento 1, por
exemplo, pertence somente a classe A selecionada, e não as classes A e B, para evitar
que haja ruído na avaliação dos resultados dos grupos gerados na execução dos estudos
de caso.

5.2

A TAREFA DE AGRUPAMENTO NAS
FERRAMENTAS UTILIZADAS
Esta seção apresenta com detalhes as tarefas de agrupamento realizadas, dentro

das distintas abordagens projetadas, nas ferramentas utilizadas. Cabe destacar que foram
feitas várias rodadas de experimentos dos ECs em todas as ferramentas, variando as
configurações dos parâmetros nas várias etapas, para se chegar a uma configuração que
obtivesse os melhores resultados.

5.2.1 AGRUPAMENTO COM O RAPIDMINER
Para a realização da tarefa de agrupamento no RapidMiner, é necessário que se
execute pelo menos 3 etapas consecutiva, detalhadas abaixo.
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1- Importação dos Dados (Read Excel)
Essa ferramenta possibilita a importação de diversos formatos de texto. Foi
importada a tabela de Excel com os documentos de patente carregados.

2- Processamento dos Documentos a partir dos arquivos (Process
Documents from Files)
Esse processo foi dividido em alguns sub-processos, que são:
- A Segmentação do texto em tokens ou unidades (Tokenize): um token
tipicamente é um termo, mas pode ser também um conjunto de palavras ou uma
expressão, por exemplo. Aqui se dá a geração da matriz de frequência Termo X
Documento.
- A Filtragem de stopwords (Filter Stopwords): processo de remoção de termos
sem conteúdo relevante, como artigos, preposições, conjunções, etc.
- Stemming (Stem Porter): redução de um grupo de termos ao seu radical comum
pelo método de Porter.
- Processamento propriamente dos documentos (Process Documents): geração
de um vetor de palavras para representar cada documento. Na especificação de
parâmetros, a medida escolhida para calcular a freqüência dos termos é a TF-IDF, que
define a importância de cada termo na coleção. Também foi especificado um método de
poda de termos que aparecem em menos de 5% e em mais de 95% da coleção.

3- Agrupamento dos Documentos (Expectation Maximization Clustering)
Essa etapa disponibiliza vários algoritmos de agrupamento. Foi usado o EM
(Expectation-Maximization), para que os resultados das abordagens pudessem ser
comparados de forma alinhada, já que as outras também utilizaram esse algoritmo para
agrupar os documentos.
No RapidMiner, o EM não foi implementado com a técnica de redução de
dimensionalidade baseada na análise semântica latente (ASL), não abordando, dessa
forma, variáveis semânticas. Dessa forma, nessa ferramenta foram executadas as tarefas
de agrupamento dentro da Abordagem Bag-of-Words.
Como parâmetros na execução dos agrupamentos, foi especificado em 5 o
número máximo de execuções (max runs) a serem realizadas com inicialização aleatória
na fase de expectativa (E) do algoritmo, e em 100 o número máximo de iterações do
algoritmo (max optimization steps) até a estabilização.
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5.2.2 AGRUPAMENTO COM O SAS
Para a realização da tarefa de agrupamento no SAS, é necessário que se execute
pelo menos 4 etapas consecutiva, detalhadas abaixo.

1- Importação dos Dados (File Import)
Existe a opção de se importar todos os formatos de dados de texto mais usuais.
Como os documentos de patentes utilizados haviam sido carregados em um tabela de
Excel de acordo com os atributos definidos, na etapa de pré-processamento, cada
documento como um registro, foi utilizada essa tabela para importação dos dados para a
ferramenta.

2- Análise dos Textos (Text Parsing)
Nessa etapa a tabela inicial é transformada em uma matriz de frequência Termo
X Documento, esparsa e de alta dimensionalidade, e é feita a análise sintática dos
textos. Algumas das principais atividades executadas nesse passo foram: especificação
de uma stopword, para indicar uma lista com termos a serem desconsiderados, opção
pela realização do stemming, que é a redução de um conjunto de termos a um radical
comum, especificação de classes de palavras a serem desconsideradas (artigos,
preposições, conjunções, pronomes, verbos auxiliares, etc). Essas atividades visam
basicamente uma considerável redução da dimensionalidade dos dados, sem perdas
significativas de informação.

3- Filtragem dos Textos (Text Filter)
Nessa etapa são definidos, entre outras coisas, os pesos da frequência dos termos
nos documentos individualmente (Frequency Weighting), e na coleção como um todo
(Term Weight). No primeiro caso, foi definida a função logarítmica como padrão, que
atenua o efeito de termos que ocorrem muitas vezes em um documento, que mostrou
melhores resultados, em detrimento da função binária, que remove esse efeito. No
segundo, a medida usada foi o IDF (Inverse Document Frequency), que dá maior peso
aos termos que ocorrem com pouca freqüência na coleção. Também foi especificado em
4 o parâmetro Minimum Number of Documents, que exclui termos que ocorrem em
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menos do que este número de documentos, como um método de poda. Nesse passo os
dados sofrem nova redução de dimensionalidade.

4- Agrupamento dos Documentos (Text Cluster)
Essa etapa disponibiliza dois algoritmos de agrupamento: o EM (ExpectationMaximization), e um Hierárquico, que obteve resultados muito distorcidos nos testes,
em distintas configurações de parâmetros. Foi especificado o algoritmo EM para a
execução da tarefa, que se mostrou bastante apropriado para o agrupamento de
documentos de patentes. Esse algoritmo foi utilizado em todas as ferramentas, para que
os resultados gerados pudessem ser comparados de forma alinhada.
Ele é um algoritmo probabilístico que compreende um método iterativo que
alterna entre as etapas de expectativa (E) e de maximização (M), para encontrar a
máxima verossimilhança ou estimativas máximas a posteriori de parâmetros de modelos
estatísticos que utilizam variáveis latentes. No SAS, o EM foi implementado com a
técnica de análise semântica latente (ASL), que procura reduzir a dimensionalidade dos
dados com o mínimo de perda de informação, e utiliza a abordagem de decomposição
em valores singulares (SVD) para transformar os dados da matriz de frequência Termo
X Documento em componentes linearmente independentes. A ASL utiliza desde
informações dispostas na matriz, como o padrão de frequência dos termos, até
informações abstratas mais profundas, como as dimensões semânticas latentes, para
capturar informações mútuas de termos e documentos, considerando, por exemplo, a
ordem e o local no texto onde os termos aparecem. Dessa forma, a ASL opera com
variáveis semânticas, e é uma técnica reconhecidamente interessante para analisar
textos.
Dessa forma, foram realizadas no SAS as tarefas de agrupamento dentro da
Abordagem Semântica.
Como parâmetros na execução dos agrupamentos, foi especificado a resolução
baixa para a SVD (SVD Resolution: Low), com o número máximo de 100 dimensões
(Max SVD Dimensions: 100), que foi a configuração que obteve os melhores resultados
em termos de acurácia.
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5.2.3 AGRUPAMENTO COM O PLSA
Para a realização da tarefa de agrupamento no PLSA, é necessário que se
execute pelo menos 3 etapas consecutiva, detalhadas abaixo.

1- Importação dos Dados
Essa ferramenta também possibilita a importação de diversos formatos de texto.
Foi importada a tabela de Excel com os documentos de patente carregados, similar ao
ocorrido nas outras ferramentas.

2- Processamento dos Documentos
- Segmentação do texto em tokens, para a geração da matriz de frequência
Termo X Documento.
- Filtragem de stopwords.
- Stemming: redução de um grupo de termos ao seu radical comum.
- Processamento dos documentos: geração de um vetor de palavras para
representar cada documento. Na especificação de parâmetros, a medida escolhida para
calcular a freqüência dos termos é a TF-IDF, que define a importância de cada termo na
coleção. Também foi especificado um método de poda de termos que aparecem em
menos de 5% e em mais de 95% da coleção.

3- Agrupamento dos Documentos
Essa etapa disponibiliza o algoritmo TEM de agrupamento.

No PLSA, foram realizadas as tarefas de agrupamento dentro da Abordagem
Semântica Probabilística.
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5.3

OS ESTUDOS DE CASOS (ECs)
Na composição dos ECs, um dos principais requisitos definidos foi poder avaliar

a acurácia dos resultados obtidos. A complexidade da configuração e da execução das
tarefas, a apresentação dos resultados, a escalabilidade dos sistemas, as limitações
encontradas, além do uso dos recursos computacionais e do tempo de resposta do
sistema, foram alguns dos fatores considerados na elaboração e na avaliação do
desempenho das ferramentas nos ECs.

Os ECs foram elaborados tendo como base o seguinte cenário, já descrito no
ítem 2.4: um examinador de patente tem em mãos um Pedido de Patente, que, a partir de
um exame detalhado, se for constatado que a matéria reivindicada atende aos requisitos
de patenteabilidade, será concedido e se tornará uma patente, ou, caso contrário, será
indeferido, não configurando uma nova patente. O examinador faz buscas em bases de
patentes para levantar o estado da técnica da área do Pedido e de áreas correlatas, e
recupera um número considerável de documentos, que devem ser analisados quanto a
sua similaridade com a matéria do Pedido, para assim, avaliar o mérito da matéria
reivindicada no Pedido.

Dentro dessa perspectiva, cada EC foi composto da seguinte forma: foi
selecionado inicialmente um documento de patente, chamado de Pedido, que será um
documento importante para a avaliação da similaridade. O Pedido, assim como todos os
documentos de patente, é classificado no sistema IPC, conforme mencionado no ítem
2.2.1, ou seja, já apresenta uma classe. Porém essa informação da classe não será
computada na tarefa de agrupamento (será utilizada no final, para avaliação dos
resultados). Foi selecionado a seguir um primeiro grupo de documentos, da mesma
classe do Pedido. O Pedido foi anexado a esse grupo, denominado Principal ou Grupo 1.
Foram selecionados também outros grupos com documentos de classes diferentes da do
pedido, algumas próximas outras não. Com isso, tem-se um grupo principal e um ou
mais grupos secundários. Os documentos são todos misturados e é composta uma
coleção única com todos, inclusive o pedido. É executada então a tarefa de
agrupamento.
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A partir da estratégia de seleção dos documentos, é possível inferir que os
documentos que integram o Grupo 1 apresentam algum grau de similaridade ou
relevância com relação à matéria do Pedido, já que são da mesma classe.

Após a execução da tarefa de agrupamento, como expectativa de resultado, 2
pontos devem observados:
- Espera-se que os grupos resultantes sejam o mais próximo possível dos grupos
originalmente formados;
- Espera-se que o Pedido em especial fique no Grupo 1 com os documentos da
mesma classe (Principal).

Optou-se por elaborar quatro ECs, que podem ser resumidos na tabela 5.2
abaixo, que mostra um quadro geral com a composição de cada um em termos de
grupos, documentos e classes.

EC

EC1

EC2

EC3
EC4

GRUPO
GRUPO 1
GRUPO 2
GRUPO 3
GRUPO 4
GRUPO 1
GRUPO 2
GRUPO 3
GRUPO 4
GRUPO 1
GRUPO 2
GRUPO 1
GRUPO 2

DOCUMENTOS
30 + 1 (Pedido)
30
30
30
30 + 1 (Pedido)
30
30
30
60 + 1 (Pedido)
60
60 + 1 (Pedido)
60

TOTAL

121 Docs

121 Docs

121 Docs
121 Docs

CLASSE
E04B 9/12
E04B 5/12
E04B 2/72
E21B 3/025
E21B 33/038
E21B 29/08
E21B 3/025
E06B 9/06
E04B 2/72
E04C 2/30
E21B 33/038
E04B 9/12

Tabela 5.2: Quadro Geral com a configuração dos ECs
A seguir temos a descrição detalhada de cada EC individualmente.
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5.3.1 ESTUDO DE CASO 1 (EC1)
Seguem abaixo 3 tabelas: a primeira mostrando a configuração geral do EC1, a
segunda mostrando os principais termos encontrados em cada classe, em ordem de
relevância, e a terceira dando uma visão detalhada da classificação IPC das 4 classes
selecionadas, com suas super-classes. Essas informações serão relevantes para a
avaliação dos resultados alcançados nos grupos gerados nas distintas abordagens,
conforme será visto mais adiante.

EC1

GRUPO
GRUPO 1
GRUPO 2
GRUPO 3
GRUPO 4

DOCUMENTOS
30 + 1 (Pedido)
30
30
30

TOTAL

121 Docs

CLASSE
E04B 9/12
E04B 5/12
E04B 2/72
E21B 3/025

Tabela 5.3: EC1: Configuração Geral

GRUPO

CLASSE

PRINCIPAIS TERMOS, EM ORDEM DE RELEVÂNCIA

connection member support construction ceiling
bent edge space end flange structure mean opposite
GRUPO 1 E04B 9/12
view step hook face necessary slot panel top portion
section offset position

EC1

structur elongate element support floor beam
insulation connection wooden screw attach mean
GRUPO 2 E04B 5/12
plate steel portion bolt member parallel top section
spaced length horizontal hole end
wall construction insulation build removable detail
edge element form joint length line material
GRUPO 3 E04B 2/72
member object panel portion section side structure
surface thickness width adjacent attach
rotary drilling surface drive tool embodiment bottom
pile section view mean cylinder mast axes reel sliding
GRUPO 4 E21B 3/025
gear carrying horizontal extend support maximum
bearing parallel clamp

Tabela 5.4: EC1: Classe X Principais Termos
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CLASSE

DESCRIÇÃO / PORTUGUÊS

DESCRIÇÃO / INGLÊS
SECTION E — FIXED
CONSTRUCTIONS

E

SEÇÃO E — CONSTRUÇÕES FIXAS

E04

EDIFICAÇÃO

BUILDING

E04B

ESTRUTURA GERAL DE
EDIFICAÇÕES; PAREDES, p. ex.
DIVISÓRIAS; TELHADOS; SOALHOS;
TETOS; ISOLAMENTO OU OUTRAS
PROTEÇÕES DE EDIFICAÇÕES

GENERAL BUILDING
CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g.
PARTITIONS; ROOFS; FLOORS;
CEILINGS; INSULATION OR OTHER
PROTECTION OF BUILDINGS

E04B 9/00

Tetos; Construção de tetos, p. ex. tetos
falsos; Construção de tetos no que diz
respeito ao isolamento

Ceilings; Construction of ceilings, e.g. false
ceilings; Ceiling construction with regard to
insulation

E04B 9/06

· caracterizados pelos aspectos construtivos · characterised by constructional features of
da estrutura de suporte
the supporting construction

E04B 9/12

· · Ligações entre os membros nãoparalelos da estrutura de suporte

· · Connections between non-parallel
members of the supporting construction

E04B 5/00

Pisos; Construção de pisos no que diz
respeito ao isolamento; Ligações
especialmente adaptadas aos mesmos

Floors; Floor construction with regard to
insulation; Connections specially adapted
therefor

E04B 5/02

· Estruturas de piso de sustentação de peso
formadas substancialmente de unidades
pré-fabricadas

· Load-carrying floor structures formed
substantially of prefabricated units

E04B 5/12

· · com vigas de madeira

· · with wooden beams

E04B 2/00

Paredes ou divisões para edificações;
Estruturas das paredes no que diz respeito
ao isolamento; Uniões especialmente
adaptadas a paredes

Walls, e.g. partitions, for buildings; Wall
construction with regard to insulation;
Connections specially adapted to walls

E04B 2/72

· Paredes ou divisões de elementos de
forma relativamente delgada

· Walls of elements of relatively thin form

E21

PERFURAÇÃO DO SOLO;
MINERAÇÃO

EARTH OR ROCK DRILLING; MINING

E21B

PERFURAÇÃO DO SOLO OU ROCHA;
OBTENÇÃO DE ÓLEO, GÁS, ÁGUA,
MATERIAIS SOLÚVEIS OU
FUNDÍVEIS OU UMA LAMA DE
MINERAIS DE POÇOS

EARTH OR ROCK DRILLING;
OBTAINING OIL, GAS, WATER,
SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS
OR A SLURRY OF MINERALS FROM
WELLS

Perfuração rotativa
· Acionamentos de superfície para
perfuração rotativa

Rotary drilling

E21B 3/00
E21B 3/02
E21B 3/025

· · com uma rotação de vai e vem da
ferramenta

·Surface drives for rotary drilling
· · with a to-and-fro rotation of the tool

Tabela 5.5: EC1: Classificação IPC das Classes

55

Integram esse EC1 quatro grupos, os três primeiros tendo a super-classe comum
"E04B", a respeito de edificações e suas partes, e o quarto ligado a mineração e
perfuração do solo para a obtenção de materiais ("E21B"), uma área completamente
distinta. O Pedido integra o grupo 1 (principal), que trata de tetos. O grupo 2 aborda a
parte de pisos, e o 3 a de paredes ou divisões para edificações. O grupo 4 aborda
propositalmente uma matéria bem distinta da dos demais, afim de facilitar a avaliação
da capacidade das abordagens identificarem grupos isolados. Entende-se que os grupos
1 e 2 tem uma proximidade maior, já que o primeiro aborda estruturas de suporte de
tetos, e o segundo vigas de piso de sustentação de peso.

5.3.1.1. EC1 - RAPIDMINER - Abordagem Bag-of-Words

São apresentadas abaixo as figuras com o resultado da tarefa de agrupamento do
EC1 feito na ferramenta RapidMiner, na abordagem bag-of-words, dentro das 3
perspectivas mencionadas, a saber:
- considerando cada documento como um todo (DOC FULL).
- considerando somente as reivindicações de cada documento (CLAIMS).
- considerando somente o título e o resumo de cada documento (TITLE AND
ABSTRACT).

EC1 - RAPID MINER (DOC FULL)
GRUPO 2

GRUPO 3

TOTAL

%ACERTOS

31

GRUPO 1

17

9

5

31

54,84

30

GRUPO 2

5

16

9

30

53,33 beam element fig connect section end

30

GRUPO 3

4

2

17

7

30

56,67

member panel structur plate wall side
connect mean frame support

30

GRUPO 4

2

1

4

23

30

76,67

mean drill case rotat machin cylind
support device hydraul pipe

121

TOTAL

28

28

35

30

121

60,33

TOTAL DE ACERTOS = 73 / 121
(60,33%)

DOCs

PREDIÇÃO

REAL

GRUPO 4

GRUPO 1

Pedido = GRUPO 1

PRINCIPAIS TERMOS ENCONTRADOS

connect end lock web slot cross section
portion flange edge
structur form construct flang

Tabela 5.6: EC1: Agrupamento - RapidMiner - Doc Full
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EC1 - RAPID MINER (CLAIMS)
GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

GRUPO 4

TOTAL

%ACERTOS

Pedido = GRUPO 2

31

GRUPO 1

17

8

4

2

31

54,84

connect end beam web slot portion run
adapt ceiling web

30

GRUPO 2

5

15

4

6

30

50,00

member section compris connect beam
structur steel thickness side bottom

30

GRUPO 3

6

14

10

30

46,67

member plate structur web shape side
form wall build edge

30

GRUPO 4

2

3

4

21

30

70,00

mean compris connect rotat end guid lock
piston carrying drilling

121

TOTAL

24

32

26

39

121

55,37

TOTAL DE ACERTOS = 67 / 121
(55,37%)

DOCs

PREDIÇÃO

REAL

PRINCIPAIS TERMOS ENCONTRADOS

Tabela 5.7: EC1: Agrupamento - RapidMiner - Claims

EC1 - RAPID MINER (TITLE AND ABSTRACT)
GRUPO 3

GRUPO 4

TOTAL

%ACERTOS

GRUPO 2

31

GRUPO 1

15

10

3

3

31

48,39 connect end cross lock runner section

30

GRUPO 2

9

14

3

4

30

46,67

beam structur form assembly compris
flange web metal end shape

30

GRUPO 3

4

7

14

5

30

46,67

member structur side wall form compris
frame plate section portion

30

GRUPO 4

1

2

2

25

30

83,33

mean support drilling rotat cylinder
connect member pile unit axis

121

TOTAL

29

33

22

37

121 56,20

DOCs

GRUPO 1

PREDIÇÃO

Pedido = GRUPO 2

REAL

PRINCIPAIS TERMOS ENCONTRADOS

ceiling member suspend grid

TOTAL DE ACERTOS = 68 / 121
(56,20%)

Tabela 5.8: EC1: Agrupamento - RapidMiner - Title and Abstract

O resultado geral dos grupos gerados pode ser observado na última linha de cada
tabela, contendo os totais, dentro das distintas perspectivas. Esse seria o resultado final
caso a coleção de documentos não fosse supervisionada e, para a sua validação, seria
necessário à análise de cada um por um especialista. Como essa base é supervisionada,
foi possível fazer o papel do especialista e associar os grupos gerados a cada um dos
grupos inicialmente conhecidos, através da análise dos principais termos encontrados
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por grupo, além de alocar os documentos aos grupos originais. Com isso, foi possível
fazer a avaliação da acurácia da tarefa em cada perspectiva.

Na abordagem Bag-of-Words, nas 3 perspectivas, os resultados alcançados
foram considerados medianos. A perspectiva DOC FULL foi a que apresentou a melhor
performance, com 60,33% de acertos. O grupo 4 ficou satisfatoriamente separado dos
demais nas 3 perspectivas, com destaque para a perspectiva TITLE AND ABSTRACT,
com bons 83,33% de acerto. O Pedido foi alocado corretamente ao grupo 1 somente na
perspectiva DOC FULL. Nas demais, foi disposto no grupo 2, o que é um erro
considerado não grave, dada a proximidade entre os grupos 1 e 2.

5.3.1.2. EC1 - SAS - Abordagem Semântica

São apresentadas abaixo as figuras com o resultado da tarefa de agrupamento do
EC1 feito na ferramenta SAS, na abordagem semântica, dentro das 3 perspectivas
mencionadas.

EC1 - SAS (DOC FULL)

30

GRUPO 2

30

GRUPO 3

30

GRUPO 4

121

TOTAL

3

32

GRUPO 4

2

GRUPO 3

29

%ACERTOS

GRUPO 1

TOTAL

31

GRUPO 2

REAL

GRUPO 1

DOCs

PREDIÇÃO

Pedido = GRUPO 1

31

93,55

lock flange edge end panel bottom portion
opposite section horizontal

PRINCIPAIS TERMOS ENCONTRADOS

22

8

30

73,33

beam plate steel bottom walls upper form
parallel comprising lower

6

21

30

70,00

joint building flat wall panel structure spaced
edge steel portion

30

1

29

30

96,67

drilling driving rotary ground clamp mounted
holes fixed position support

30

29

121

83,47

TOTAL DE ACERTOS = 101 / 121
(83,47%)

Tabela 5.9: EC1: Agrupamento - SAS - Doc Full
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EC1 - SAS (CLAIMS)

TOTAL

%ACERTOS

connector slot ceiling web cross end insert
opposite vertical edge

6

30

66,67

steel beam thickness structure bottom
upper metal vertical pair portion

5

23

30

76,67

build edge panel wall second first member
surface portion space

1

2

27

30

90,00

piston carrying drilling turning driving
cylinder hydraulic rotating tool supporting

32

31

27

121

78,51

TOTAL DE ACERTOS = 95 / 121
(78,51%)

25

6

30

GRUPO 2

4

20

30

GRUPO 3

2

30

GRUPO 4

121

TOTAL

DOCs
GRUPO 1

31

GRUPO 4

80,65

31

REAL

GRUPO 3

31

GRUPO 2

PRINCIPAIS TERMOS ENCONTRADOS

GRUPO 1

PREDIÇÃO

Pedido = GRUPO 1

Tabela 5.10: EC1: Agrupamento - SAS - Claims
EC1 - SAS (TITLE AND ABSTRACT)
GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

GRUPO 4

TOTAL

%ACERTOS

Pedido = GRUPO 2

18

1

8

4

31

58,06

end connector runner lock ceiling
suspended grid main end cross

GRUPO 2

16

11

3

30

53,33

flange structural beam form plate connect
floor reinforcing member side

30

GRUPO 3

5

25

30

83,33

frame panel portion build structure portion
beam end edge wall

30

GRUPO 4

121

TOTAL

DOCs

PREDIÇÃO

REAL
31

GRUPO 1

30

18

22

PRINCIPAIS TERMOS ENCONTRADOS

1

29

30

96,67

drilling machine cylinder pile carriage
driving guide hydraulic movable rotary

45

36

121

72,73

TOTAL DE ACERTOS = 88 / 121
(72,73%)

Tabela 5.11: EC1: Agrupamento - SAS - Title and Abstract

Nas 3 perspectivas, os resultados alcançados foram considerados bastante
satisfatórios: 83,47%, 78,51% e 72,73% de acertos respectivamente, com destaque para
a perspectiva DOC FULL, com o maior índice de acerto. Era esperado que considerar os
documentos como um todo fosse realmente a abordagem com a maior capacidade
preditiva. Cabe destacar que o grupo 4 ficou bem separado dos demais, com índices
bem altos de acerto (pelo menos 90%), nas 3 perspectiva, o que era esperado. Nas
perspectivas DOC FULL e CLAIMS o Pedido foi corretamente disposto no grupo 1,
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enquanto que na perspectiva TITLE AND ABSTRACT ele foi alocado ao grupo 2. É
um incorreção considerada não grave.

5.3.1.3. EC1 - PLSA - Abordagem Semântica Probabilística

São apresentadas abaixo as figuras com o resultado da tarefa de agrupamento do
EC1 feito na ferramenta PLSA, na abordagem semântica probabilística, dentro das 3
perspectivas mencionadas.
EC1 - PLSA (DOC FULL)
GRUPO 2

GRUPO 3

TOTAL

%ACERTOS

31

GRUPO 1

28

2

1

31

90,32

connection section member face mean
space end panel portion construct

30

GRUPO 2

2

25

3

30

83,33

panel beam form element floor form parallel
lower upper wood

30

GRUPO 3

3

4

23

30

76,67

construct plate portion wall build attach face
structur joint portion

30

GRUPO 4

29

30

96,67

rotat drill drive ground hole section position
support tool bear

121

TOTAL

29

121

86,78 TOTAL DE ACERTOS = 105/121 (86,78%)

DOCs

PREDIÇÃO

REAL

1
33

32

27

GRUPO 4

GRUPO 1

Pedido = GRUPO 1

PRINCIPAIS TERMOS ENCONTRADOS

Tabela 5.12: EC1: Agrupamento - PLSA - Doc Full
EC1 - PLSA (CLAIMS)
GRUPO 2

GRUPO 3

TOTAL

%ACERTOS

31

GRUPO 1

25

4

2

31

80,65

connect lock ceiling suspend support grid
position end cross step

30

GRUPO 2

4

22

4

30

73,33

form beam plate flange structur connect
floor edge member construct

30

GRUPO 3

4

2

24

30

80,00

plate wall portion build end structur section
beam face edge

30

GRUPO 4

1

2

1

26

30

86,67

drill tool machine cylind pile section driving
guide hydraulic move rotat

121

TOTAL

34

30

31

26

121

80,17 TOTAL DE ACERTOS = 97/121 (80,17%)

DOCs

PREDIÇÃO

REAL

GRUPO 4

GRUPO 1

Pedido = GRUPO 1

PRINCIPAIS TERMOS ENCONTRADOS

Tabela 5.13: EC1: Agrupamento - PLSA - Claims
60

EC1 - PLSA (TITLE AND
ABSTRACT)

4

5

30

GRUPO 2

5

19

4

30

GRUPO 3

2

3

25

30

GRUPO 4

121

TOTAL

1
29

27

34

%ACERTOS

22

TOTAL

GRUPO 3

GRUPO 1

REAL

31

70,97

build connect member slot ceiling cross
end insert vertical edge

30

63,33

beam thickness support structur end upper
metal element pair portion

30

83,33

panel construct wall edge section first
member surface portion space

29

30

96,67

rotat drill tool piston carry turning drive
cylinder hydraulic support

31

121

78,51 TOTAL DE ACERTOS = 95/121 (78,51%)

GRUPO 4

GRUPO 2

31

DOCs

GRUPO 1

PREDIÇÃO

Pedido = GRUPO 1

2

PRINCIPAIS TERMOS ENCONTRADOS

Tabela 5.14: EC1: Agrupamento - PLSA - Title and Abstract

Essa é abordagem que apresentou ou melhores resultados, nas 3 perspectivas,
considerados muito bons: 86,78%, 80,17% e 78,51% de acertos respectivamente, com
destaque para a perspectiva DOC FULL, com o maior índice de acerto. O grupo 4 ficou
bem separado dos demais, com índices bem altos de acerto em todas as perspectivas. O
Pedido foi disposto de forma correta no grupo 1 também nas 3 perspectivas, outro
destaque dessa abordagem.

Comparando os resultados das 3 abordagens, vemos que a abordagem semântica
probabilística apresentou ou melhores resultados em todos os quesitos avaliados,
seguida da abordagem semântica, com resultados inferiores mas bastante satisfatórios, e
por último a abordagem bag-of-words, com os resultados menos expressivos,
considerados apenas medianos. Esse resultado geral ratifica a expectativa inicial que se
tinha a respeito do desempenho das 3 abordagens elaboradas.
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5.3.2 ESTUDO DE CASO 2 (EC2)
Seguem abaixo 3 tabelas: a primeira mostrando a configuração geral do EC2, a
segunda mostrando os principais termos encontrados em cada classe, em ordem de
relevância, e a terceira dando uma visão detalhada da classificação IPC das 4 classes
selecionadas.

EC2

GRUPO
GRUPO 1
GRUPO 2
GRUPO 3
GRUPO 4

DOCUMENTOS
30 + 1 (Pedido)
30
30
30

TOTAL

121 Docs

CLASSE
E21B 33/038
E21B 29/08
E21B 3/025
E06B 9/06

Tabela 5.15: EC2: Configuração Geral

GRUPO
GRUPO 1

GRUPO 2

CLASSE

connect well head pipe riser borehole seal packing
ring force fix move shoulder sleeve end subsea
E21B 33/038
position pressure flow maintain cylindrical drilling
mean diameter surface
E21B 29/08

cut deforming pipe control fluid flow ring shear
valve packer plug body open stem surfaces force
movabl force bore space well oil section pressure
lower

E21B 3/025

rotary drilling surface drive tool embodiment
bottom pile section view mean cylinder mast axes
reel sliding gear carrying horizontal extended
supporting maximum bearing parallel clamp

E06B 9/06

shutter grille movable screen protect device
member oppening upper structure bottom
tension fixed opposite parallel position connect
track front allow pressure point safety air support

EC2
GRUPO 3

GRUPO 4

PRINCIPAIS TERMOS, EM ORDEM DE RELEVÂNCIA

Tabela 5.16: EC2: Classe X Principais Termos
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CLASSE
E
E21

E21B

DESCRIÇÃO / PORTUGUÊS
SEÇÃO E — CONSTRUÇÕES FIXAS
PERFURAÇÃO DO SOLO;
MINERAÇÃO
PERFURAÇÃO DO SOLO OU ROCHA;
OBTENÇÃO DE ÓLEO, GÁS, ÁGUA,
MATERIAIS SOLÚVEIS OU
FUNDÍVEIS OU UMA LAMA DE
MINERAIS DE POÇOS

DESCRIÇÃO / INGLÊS
SECTION E — FIXED CONSTRUCTIONS
EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
EARTH OR ROCK DRILLING;
OBTAINING OIL, GAS, WATER,
SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS
OR A SLURRY OF MINERALS FROM
WELLS

E21B 33/00

Vedação ou obturação de furos de
sondagem ou de poços

Sealing or packing boreholes or wells

E21B 33/02
E21B 33/03

· Vedação ou obturação na superfície
· · Cabeças de poços; Sua fixação

· Surface sealing or packing
· · Well heads; Setting-up thereof

E21B 33/035

· · · especialmente adaptados para
instalações subaquáticas

· · · specially adapted for underwater
installations

E21B 33/038

· · · · Conectores utilizados sobre cabeças
de poços

· · · · Connectors used on well heads

E21B 29/00

Corte ou destruição de tubos, obturadores,
tampões ou cabos de aço, localizados em
furos de sondagem ou poços; Deformação
de tubos em furos de sondagem ou em
poços; Recondicionamento de tubos de
revestimento de poços

Cutting or destroying pipes, packers, plugs, or
wire lines, located in boreholes or wells, e.g.
cutting of damaged pipes, of windows;
Deforming of pipes in boreholes or wells;
Reconditioning of well casings while in the
ground

· Corte ou deformação de tubos para
controlar o fluxo dos fluidos
Perfuração rotativa
. Acionamentos de superfície
· · com uma rotação de vai e vem da
ferramenta
PORTAS, JANELAS, POSTIGOS OU
PERSIANAS DE ENROLAR EM
GERAL; ESCADAS
FECHAMENTOS FIXOS OU MÓVEIS
PARA ABERTURAS EM
EDIFICAÇÕES, VEÍCULOS, p. ex.
PORTAS, JANELAS, PORTÕES
Grades ou dispositivos de proteção para
aberturas em paredes ou similares, com ou
sem mecanismos de manobra ou de
fixação; Fechamentos de estruturas
similares
· Postigos, grades móveis ou outros
dispositivos de fechamento de segurança,
p. ex. contra arrombamento

· Cutting or deforming pipes to control fluid
flow
Rotary drilling
. Surface drives

· · desmontáveis ou dobráveis, p. ex. do
tipo de fole ou sanfona

· · collapsible or foldable, e.g. of the bellows
or lazy-tongs type

E21B 29/08
E21B 3/00
E21B 3/02
E21B 3/025
E06

E06B

E06B 9/00

E06B 9/02

E06B 9/06

· · with a to-and-fro rotation of the tool
DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR
ROLLER BLINDS, IN GENERAL;
LADDERS
FIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR
OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES,
e.g. DOORS, WINDOWS, GATES
Screening or protective devices for openings,
with or without operating or securing
mechanisms; Closures of similar construction

· Shutters, movable grilles, or other safety
closing devices, e.g. against burglary

Tabela 5.17: EC2: Classificação IPC das Classes
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Integram esse EC2 quatro grupos, os três primeiros tendo a super-classe comum
"E21B", a respeito de mineração e perfuração do solo para a obtenção de materiais, e o
quarto ligado a dispositivos móveis de fechamento ou segurança para aberturas como
portas e janelas em edificações ("E06B"), uma área de matéria completamente distinta.
O Pedido integra o grupo 1 (principal), que envolve matéria ligada a conectores para
cabeças de poços de exploração de petróleo, para vedação das superfícies. O grupo 2
aborda o corte ou deformação de tubos para controle do fluxo dos fluidos em furos de
sondagem ou poços de exploração de petróleo. O grupo 3 aborda perfuração rotativa
para mineração de materiais no solo ou em rocha. Novamente aqui o grupo 4 aborda
matéria bem distinta da dos demais.

Entende-se que os grupos 1 e 2 tem uma proximidade bastante grande, podendo
eventualmente ser encarados como um grupo único, já que ambos envolvem válvulas de
fechamento, anéis de vedação, plugues, tubos, e outros elementos em poços de
exploração de petróleo. Existem muitos documentos que são classificados ao mesmo
tempo nas 2 classes desses grupos. Aqui houve a preocupação de selecionar documentos
que fossem de uma ou outra classe, não as duas simultaneamente, para não gerar ruído
nas tarefas e atrapalhar a análise dos resultados.

Essa situação foi criada de forma intencional para que se possa avaliar o quão
hábil as abordagens são em separar grupos muito próximos.

5.3.2.1. EC2 - RAPIDMINER - Abordagem Bag-of-Words

São apresentadas abaixo as tabelas com o resultado da tarefa de agrupamento do
EC2 feito na ferramenta RapidMiner, na abordagem bag-of-words, dentro das 3
perspectivas mencionadas.

64

EC2 - RAPIDMINER (DOC FULL)
GRUPO 4

15

7

4

5

30

GRUPO 2

6

13

5

6

30

GRUPO 3

10

11

9

30

GRUPO 4

4

5

21

121

TOTAL

34

25

41

21

%ACERTOS

GRUPO 3

GRUPO 1

REAL

TOTAL

GRUPO 2

31

DOCs

GRUPO 1

PREDIÇÃO

Pedido = GRUPO 2

PRINCIPAIS TERMOS ENCONTRADOS

48,39 pipe oil mean drill cut section connect valv
piston plug
30 43,33 valv seal actuat connect mean end sleev
pressur member ring
30 36,67 member ring lock actuat drill mean pipe
mount end rotat
30 70,00 support member connect upper screen
fixed tube surfac drive position
TOTAL DE ACERTOS = 60 / 121
121 49,59
(49,59%)
31

Tabela 5.18: EC2: Agrupamento - RapidMiner - Doc Full

EC2 - RAPIDMINER (CLAIMS)
GRUPO 3

GRUPO 4

TOTAL

%ACERTOS

GRUPO 2

31

GRUPO 1

13

9

2

7

31

41,94 valv member mean connect end pipe part

30

GRUPO 2

9

11

5

5

30

36,67

mean rotat devic posit end connect mount
support piston member

30

GRUPO 3

6

7

11

6

30

36,67

member drive guid compris drill connect
fix movabl section engag

30

GRUPO 4

1

7

6

16

30

53,33

guide member parallel device rotat frame
lock actuat section support

121

TOTAL

29

34

24

34

121 42,15

DOCs

GRUPO 1

PREDIÇÃO

Pedido = GRUPO 1

REAL

PRINCIPAIS TERMOS ENCONTRADOS

actuat pipe lock

TOTAL DE ACERTOS = 51 / 121
(42,15%)

Tabela 5.19: EC2: Agrupamento - RapidMiner - Claims
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EC2 - RAPIDMINER (TITLE AND ABSTRACT)
GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

GRUPO 4

TOTAL

%ACERTOS

Pedido = GRUPO 3

31

GRUPO 1

14

4

7

6

31

45,16

valv connect posit lower assembl oper
hydraul includ member riser

30

GRUPO 2

9

11

8

2

30

36,67

mount drive drill devic posit engag rotat
end support connect

30

GRUPO 3

2

3

18

7

30

60,00

compris drill mean support end
hydraulic movabl guide connect devic

30

GRUPO 4

2

5

3

20

30

66,67

member tubular sleev posit lock includ
extend oper mean form

121

TOTAL

27

23

36

35

121

52,07

TOTAL DE ACERTOS = 63 / 121
(52,07%)

DOCs

PREDIÇÃO

REAL

PRINCIPAIS TERMOS
ENCONTRADOS

Tabela 5.20: EC2: Agrupamento - RapidMiner - Title and Abstract

O resultado da perspectiva CLAIMS foi considerado ruim, com pouco mais de
42% de acerto, enquanto que os das outras perspectivas foram considerados medianos,
alcançando pouco mais de 52% de acerto no melhor caso (TITLE AND ABSTRACT).
O grupo 4 ficou satisfatoriamente separado dos demais, com mais de 66% de acerto nas
perspectivas DOC FULL e TITLE AND ABSTRACT, enquanto na perspectiva
CLAIMS obteve somente 53% de acerto. Na perspectiva DOC FULL o Pedido foi
disposto no grupo 2, uma incorreção aceitável, mas na TITLE AND ABSTRACT ficou
no grupo 3, o pior resultado, e na CLAIMS foi alocado corretamente ao grupo 1.
Cabe salientar que se os grupos 1 e 2 fossem considerados um grupo único, o
índice de acerto no grupo seria em torno de 66% em média, nas 3 perspectivas, ao invés
da média em torno de 48% dos dois grupos separados.

5.3.2.2. EC2 - SAS - Abordagem Semântica

São apresentadas abaixo as tabelas com o resultado da tarefa de agrupamento do
EC2 feito na ferramenta SAS, na abordagem semântica, dentro das 3 perspectivas
mencionadas.
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EC2 - SAS (DOC FULL)
GRUPO 2

GRUPO 3

TOTAL

%ACERTOS

31

GRUPO 1

15

12

4

31

48,39

30

GRUPO 2

5

17

8

30

56,67

30

GRUPO 3

22

8

30

73,33

30

GRUPO 4

5

25

30

83,33

121

TOTAL

39

33

121 65,29

DOCs

PREDIÇÃO

REAL

20

29

GRUPO 4

GRUPO 1

Pedido = GRUPO 1

PRINCIPAIS TERMOS ENCONTRADOS

upper end' shoulder ring portion seal move
lower sleeve connection surface
stem valve pins body line seal sleeve
pressure ring shoulder
ground drill known case hole operation
embodiment comprise view means
horizontal parallel side vertical support hole
force means ground mounted
TOTAL DE ACERTOS = 79 / 121
(65,29%)

Tabela 5.21: EC2: Agrupamento - SAS - Doc Full

EC2 - SAS (CLAIMS)
GRUPO 2

GRUPO 3

TOTAL

%ACERTOS

PRINCIPAIS TERMOS ENCONTRADOS

31

GRUPO 1

11

16

4

31

35,48

pins recess operable drive upper mounting
located fixed movable rotation

30

GRUPO 2

7

21

2

30

70,00

internal pipe valve portion upper pressure
sleeve position surface locking

30

GRUPO 3

2

3

14

11

30

46,67

device coupling inserted locking drilling
guide hydraulic driving cylinder engage

30

GRUPO 4

5

9

16

30

53,33

parallel frame point gear rotatably guide
carrying rotation driving support

121

TOTAL

25

29

27

121 51,24

DOCs

PREDIÇÃO

REAL

40

GRUPO 4

GRUPO 1

Pedido = GRUPO 2

TOTAL DE ACERTOS = 62 / 121
(51,24%)

Tabela 5.22: EC2: Agrupamento - SAS - Claims
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EC2 - SAS (TITLE AND ABSTRACT)
GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

GRUPO 4

TOTAL

%ACERTOS

Pedido = GRUPO 1

31

GRUPO 1

18

7

4

2

31

58,06

riser subsea connecting casing connector
well member pipe portion internal

30

GRUPO 2

11

11

4

4

30

36,67

actuator valve body fluid connection wire
line conduit sleeve cutting

30

GRUPO 3

5

20

5

30

66,67

drilling tool machine bearing head cylinder
clamp support rotary hole

30

GRUPO 4

2

28

30

93,33

door flexible frame attach opposite
mechanism secure open edge arrange

121

TOTAL

30

39

121 63,64

DOCs

PREDIÇÃO

REAL

34

18

PRINCIPAIS TERMOS ENCONTRADOS

TOTAL DE ACERTOS = 77 / 121
(63,64%)

Tabela 5.23: EC2: Agrupamento - SAS - Title and Abstract

Nas 3 perspectivas, os resultados alcançados foram considerados de medianos a
satisfatórios: 65,29%, 51,24% e 63,64% de acertos respectivamente, com leve destaque
para a perspectiva DOC FULL. O grupo 4 ficou separado dos demais com mais de 83%
de acerto nas perspectivas DOC FULL e TITLE AND ABSTRACT, enquanto na
perspectiva CLAIMS obteve 53% de acerto. Nas perspectivas DOC FULL e TITLE
AND ABSTRACT o Pedido foi corretamente disposto no grupo 1, enquanto que na
perspectiva CLAIMS ele foi alocado ao grupo 2, o que foi considerado uma incorreção
não grave, já que os grupos 1 e 2 são muito próximos.
Cabe destacar que se os grupos 1 e 2 fossem considerados um grupo único, o
índice de acerto no grupo seria de pelo menos 77%, chegando a mais de 90% no melhor
caso, ao invés da média em torno de 50% dos dois grupos separados.
Dessa forma geral, os resultados alcançados nessa perspectiva foram
considerados satisfatórios.

5.3.2.3. EC2 - PLSA - Abordagem Semântica Probabilística

São apresentadas abaixo as tabelas com o resultado da tarefa de agrupamento do
EC2 feito na ferramenta PLSA, na abordagem semântica probabilística, dentro das 3
perspectivas mencionadas.
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EC2 - PLSA (DOC FULL)
GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

GRUPO 4

TOTAL

%ACERTOS

Pedido = GRUPO 1

31

GRUPO 1

18

8

4

1

31

58,06

30

GRUPO 2

7

19

3

1

30

63,33

30

GRUPO 3

1

2

25

2

30

83,33

30

GRUPO 4

2

1

3

24

30

80,00

121

TOTAL

28

30

35

28

121 71,07

DOCs

PREDIÇÃO

REAL

PRINCIPAIS TERMOS ENCONTRADOS

seal riser connect pipe well subsea casing
flow portion internal
valve flow pipe actuator body fluid connect
line sleeve cutting
tool drill machine heat bearing head
cylinder clamp support rotary hole
screen protect door flexible open attach
mechanism secure frame edge
TOTAL DE ACERTOS = 86 / 121
(71,07%)

Tabela 5.24: EC2: Agrupamento - PLSA - Doc Full

EC2 - PLSA (CLAIMS)
GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

GRUPO 4

TOTAL

%ACERTOS

Pedido = GRUPO 2

PRINCIPAIS TERMOS ENCONTRADOS

31

GRUPO 1

12

13

5

1

31

38,71

borehole pipe well end connect ring portion
seal support sleeve

30

GRUPO 2

4

22

3

1

30

70,00

flow valve pipe body line seal sleeve
pressure ring support

30

GRUPO 3

4

7

11

8

30

36,67

drill ground case hole section cylind
operation embodiment comprise view

30

GRUPO 4

4

3

8

15

30

50,00

device member surface parallel side
vertical support hole force ground

121

TOTAL

24

45

27

25

121 48,76

DOCs

PREDIÇÃO

REAL

TOTAL DE ACERTOS = 59 / 121
(48,76%)

Tabela 5.25: EC2: Agrupamento - PLSA - Claims
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EC2 - PLSA (TITLE AND
ABSTRACT)
GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

GRUPO 4

TOTAL

%ACERTOS

Pedido = GRUPO 1

PRINCIPAIS TERMOS ENCONTRADOS

31

GRUPO 1

20

6

3

2

31

64,52

rotat pins recess control drive upper mount
local fixed movable

30

GRUPO 2

7

18

3

2

30

60,00

sleeve internal pipe lock portion valve
portion upper pressure surface

30

GRUPO 3

4

1

23

2

30

76,67

drill pipe device coupling inserted lock
guide driving cylinder engage

30

GRUPO 4

1

2

27

30

90,00

member parallel pressure frame point gear
rotat guide suport driving

121

TOTAL

26

31

33

121 72,73

DOCs

PREDIÇÃO

REAL

31

TOTAL DE ACERTOS = 88 / 121
(72,73%)

Tabela 5.26: EC2: Agrupamento - PLSA - Title and Abstract

Nas perspectivas DOC FULL e TITLE AND ABSTRACT, os resultados
alcançados foram considerados bons, com índices de acerto de 71,07% e 72,73%
respectivamente, enquanto que na perspectiva CLAIMS foram considerados medianos,
com 48,76% de acerto. O grupo 4 ficou bem separado dos demais nas perspectivas
DOC FULL e TITLE AND ABSTRACT, com 80% e 90% de acerto respectivamente,
enquanto que na CLAIMS teve somente 50% de acerto. O Pedido foi alocado
corretamente ao grupo 1 nas perspectivas DOC FULL e TITLE AND ABSTRACT,
enquanto que na CLAIMS ele foi alocado ao grupo 2.
Cabe destacar que se os grupos 1 e 2 fossem considerados um grupo único, o
índice de acerto no grupo seria de 86% em média, ao invés da média em torno de 59%
dos dois grupos separados.
Dessa forma geral, os resultados alcançados nessa perspectiva foram
considerados de medianos (CLAIMS) a bons.
Comparando os resultados das 3 abordagens, vemos que a abordagem semântica
probabilística apresentou ou melhores resultados nas perspectivas DOC FULL e TITLE
AND ABSTRACT, enquanto que na perspectiva CLAIMS a abordagem semântica
obteve resultados ligeiramente melhores. Nesse EC2, a abordagem bag-of-words
apresentou resultados com os menores índices de acerto, considerados de ruins a
medianos. Aqui também se confirmou o desempenho superior da abordagem semântica
probabilística.
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5.3.3 ESTUDO DE CASO 3 (EC3)
Seguem abaixo 3 tabelas: a primeira mostrando a configuração geral do EC3, a
segunda mostrando os principais termos encontrados em cada classe, em ordem de
relevância, e a terceira dando uma visão detalhada da classificação IPC das 2 classes
selecionadas.
GRUPO
GRUPO 1
GRUPO 2

EC3

DOCUMENTOS
60 + 1 (Pedido)
60

TOTAL
121 Docs

CLASSE
E04B 2/72
E04C 2/30

Tabela 5.27: EC3: Configuração Geral
GRUPO

EC3

CLASSE

PRINCIPAIS TERMOS, EM ORDEM DE RELEVÂNCIA

wall construction insulation build removable detail
edge element form joint length line material
GRUPO 1 E04B 2/72
member object panel portion section side structure
surface thickness width adjacent attach
form structur recess joint engage groove effect
forming mean structur case connection side edge
GRUPO 2 E04C 2/30
surface cover left wall construction view interior
panel exterior end bottom

Tabela 5.28: EC3: Classe X Principais Termos
CLASSE

DESCRIÇÃO / PORTUGUÊS

DESCRIÇÃO / INGLÊS

E

SEÇÃO E — CONSTRUÇÕES FIXAS

SECTION E — FIXED CONSTRUCTIONS

E04

EDIFICAÇÃO
ESTRUTURA GERAL DE
EDIFICAÇÕES; PAREDES, p. ex.
DIVISÓRIAS; TELHADOS; SOALHOS;
TETOS; ISOLAMENTO OU OUTRAS
PROTEÇÕES DE EDIFICAÇÕES
Paredes ou divisões para edificações;
Estruturas das paredes no que diz respeito
ao isolamento; Uniões especialmente
adaptadas a paredes
· Paredes ou divisões de elementos de forma
relativamente delgada

BUILDING

E04C

ELEMENTOS ESTRUTURAIS;
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

STRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING
MATERIALS

E04C 2/00

Elementos de construção de forma
relativamente delgada para a construção de
partes de edificações, p. ex. materiais em
chapa, lajes ou painéis

Building elements of relatively thin form for
the construction of parts of buildings, e.g.
sheet materials, slabs, or panels

E04C 2/30

· caracterizados pela forma ou pela estrutura · characterised by the shape or structure

E04B

E04B 2/00

E04B 2/72

GENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS;
WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS;
FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR
OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
Walls, e.g. partitions, for buildings; Wall
construction with regard to insulation;
Connections specially adapted to walls
· Walls of elements of relatively thin form

Tabela 5.29: EC3: Classificação IPC das Classes
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O EC3 é composto por dois grupos, que tem a super-classe "E04" comum, que
trata de edificações em geral. O Pedido aqui também integra o grupo 1 (principal), que
aborda paredes ou divisões de elementos de forma delgada para edificações. O grupo 2
aborda elementos de construção de forma delgada, como painéis ou chapas,
caracterizados pela sua forma ou estrutura.

Aqui, assim como no EC2, os grupos 1 e 2 são muito próximos, sendo bastante
comum se encontrar documentos classificados nos dois grupos, sendo que houve aqui
também a preocupação de selecionar documentos que fossem de um ou outro, não os
dois simultaneamente.

Esse é um EC derivado do EC2, porém só com dois grupos, extremamente
próximos, para radicalizarmos a avaliação de como as abordagens analisam
similaridade.

5.3.3.1. EC3 - RAPIDMINER - Abordagem Bag-of-Words

São apresentadas abaixo as tabelas com o resultado da tarefa de agrupamento do
EC3 feito na ferramenta RapidMiner, na abordagem bag-of-words, dentro das 3
perspectivas mencionadas.

GRUPO 1

32

29

60

GRUPO 2

30

30

121

TOTAL

62

59

REAL

Pedido = GRUPO 1

%ACERTOS

GRUPO 2

61

DOCs

GRUPO 1

PREDIÇÃO

TOTAL

EC3 - RAPIDMINER (DOC FULL)

PRINCIPAIS TERMOS ENCONTRADOS

mount board structur exterior construct
panel fit aspect edge cover
side panel layer joint structur space
60 50,00
means case wall surface
TOTAL DE ACERTOS = 62 / 121
121 51,24
(51,24%)
61

52,46

Tabela 5.30: EC3: Agrupamento - RapidMiner - Doc Full
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GRUPO 1

21

40

60

GRUPO 2

28

32

121

TOTAL

49

72

REAL

Pedido = GRUPO 2

%ACERTOS

GRUPO 2

61

DOCs

GRUPO 1

PREDIÇÃO

TOTAL

EC3 - RAPIDMINER (CLAIMS)

PRINCIPAIS TERMOS ENCONTRADOS

wall construct form mount adhesive
surface plate edge side interior
engag member board panel case surface
60 53,33
cover edge spaced lower
TOTAL DE ACERTOS = 53 / 121
121 43,80
(43,80%)
61

34,43

Tabela 5.31: EC3: Agrupamento - RapidMiner – Claims

GRUPO 1

26

35

60

GRUPO 2

27

33

121

TOTAL

53

68

REAL

Pedido = GRUPO 2

%ACERTOS

GRUPO 2

61

DOCs

GRUPO 1

PREDIÇÃO

TOTAL

EC3 - RAPIDMINER (TITLE AND
ABSTRACT)

PRINCIPAIS TERMOS ENCONTRADOS

groove form plate wall mount layer
bottom means end case
engag effect mount means board form
60 55,00
panel wall cover side
TOTAL DE ACERTOS = 59 / 121
121 48,76
(48,76%)
61

42,62

Tabela 5.32: EC3: Agrupamento - RapidMiner - Title and Abstract

Os resultados alcançados nas 3 perspectivas variam de medianos a satisfatórios,
dada a complexidade de se separar 2 grupos muito próximos. A perspectiva DOC FULL
apresentou os melhores resultados, com pouco mais de 51% de acertos, enquanto que a
perspectiva TITLE AND ABSTRACT alcançou quase 49%, o que demostra que em
casos como esse A TITLE AND ABSTRACT, que é mais simples, é capaz de obter
resultados equivalentes a abordagem DOC FULL, mais complexa. A perspectiva
CLAIMS obteve o índice considerado mediano de 43,80% de acerto. O Pedido foi
alocado corretamente ao grupo 1 somente na abordagem DOC FULL, enquanto que nas
demais foi alocado ao grupo 2, o que não é considerado grave, dada a proximidade dos
2 grupos.
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5.3.3.2. EC3 - SAS - Abordagem Semântica

São apresentadas abaixo as tabelas com o resultado da tarefa de agrupamento do
EC3 feito na ferramenta SAS, na abordagem semântica, dentro das 3 perspectivas
mencionadas.

EC3 - SAS (DOC FULL)
GRUPO 1

GRUPO 2

TOTAL

%ACERTOS

Pedido = GRUPO 1

61

GRUPO 1

37

24

61

60,66

60

GRUPO 2

16

44

60

121

TOTAL

53

68

121

DOCs

PREDIÇÃO

REAL

PRINCIPAIS TERMOS ENCONTRADOS

front extending fig upper edge top
comprising embodiment panel view
layer thickness side form vertical structure
73,33
end portions wall surface
TOTAL DE ACERTOS = 81 / 121
66,94
(66,94%)

Tabela 5.33: EC3: Agrupamento - SAS - Doc Full
EC3 - SAS (CLAIMS)
GRUPO 1

GRUPO 2

TOTAL

%ACERTOS

Pedido = GRUPO 1

61

GRUPO 1

25

36

61

40,98

60

GRUPO 2

20

40

60

121

TOTAL

45

76

121

DOCs

PREDIÇÃO

REAL

PRINCIPAIS TERMOS ENCONTRADOS

vertical thickness side structure wall
portion layer external angle strip
member adjacent panel surface edge
66,67
spaced edge lower extend system
TOTAL DE ACERTOS = 65 / 121
53,72
(53,72%)

Tabela 5.34: EC3: Agrupamento - SAS - Claims

GRUPO 1

25

36

60

GRUPO 2

16

44

121

TOTAL

41

80

REAL

%ACERTOS

GRUPO 2

61

DOCs

GRUPO 1

PREDIÇÃO

TOTAL

EC3 - SAS (TITLE AND ABSTRACT)

Pedido = GRUPO 1

PRINCIPAIS TERMOS ENCONTRADOS

layer plate wall comprise element side
comprising building include material
adjacent bottom edge parallel side
60 73,33
support panel structural surface system
TOTAL DE ACERTOS = 69 / 121
121 57,02
(57,02%)
61

40,98

Tabela 5.35: EC3: Agrupamento - SAS - Title and Abstract
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Os resultados alcançados nas 3 perspectivas variam de satisfatórios a bons, com
destaque aqui também para a perspectiva DOC FULL, com mais de 66% de acerto. O
Pedido foi alocado corretamente ao grupo 1 nas três perspectivas.
Esse é considerado o EC mais complexo entre os 4 elaborados, já que só envolve
documentos muito próximos. Não havia aqui a expectativa de se obter resultados
extraordinários, dada a complexidade da tarefa em casos desse tipo. Mas os resultados
foram considerados de satisfatórios a bons.

5.3.3.3. EC3 - PLSA- Abordagem Semântica Probabilística

São apresentadas abaixo as tabelas com o resultado da tarefa de agrupamento do
EC3 feito na ferramenta PLSA, na abordagem semântica probabilística, dentro das 3
perspectivas mencionadas.

EC3 - PLSA (DOC FULL)
GRUPO 1

GRUPO 2

TOTAL

%ACERTOS

Pedido = GRUPO 1

61

GRUPO 1

39

22

61

63,93

60

GRUPO 2

15

45

60

121

TOTAL

54

67

121

DOCs

PREDIÇÃO

REAL

PRINCIPAIS TERMOS ENCONTRADOS

construct surface wall layer plate element
side structur build panel
engag adjacent bottom edge parallel
75,00
section support panel surface system
TOTAL DE ACERTOS = 84 / 121
69,42
(69,42%)

Tabela 5.36: EC3: Agrupamento - PLSA - Doc Full

EC3 - PLSA (CLAIMS)
GRUPO 1

GRUPO 2

TOTAL

%ACERTOS

Pedido = GRUPO 2

61

GRUPO 1

23

38

61

37,70

60

GRUPO 2

22

38

60

121

TOTAL

45

76

121

DOCs

PREDIÇÃO

REAL

PRINCIPAIS TERMOS ENCONTRADOS

form structur front extend upper edge top
wall panel view
connect construct layer side form structur
63,33
end panel wall surface
TOTAL DE ACERTOS = 61 / 121
50,41
(50,41%)

Tabela 5.37: EC3: Agrupamento - PLSA - Claims
75

GRUPO 1

29

32

60

GRUPO 2

13

47

121

TOTAL

42

79

REAL

%ACERTOS

GRUPO 2

61

DOCs

GRUPO 1

PREDIÇÃO

TOTAL

EC3 - PLSA (TITLE AND ABSTRACT)

Pedido = GRUPO 1

PRINCIPAIS TERMOS ENCONTRADOS

build vertical form side structur wall
portion layer angle case
structur member interior adjacent panel
60 78,33
surface edge lower extend system
TOTAL DE ACERTOS = 76 / 121
121 62,81
(62,81%)
61

47,54

Tabela 5.38: EC3: Agrupamento - PLSA - Title and Abstract

Nas perspectivas DOC FULL e TITLE AND ABSTRACT, os resultados
alcançados foram considerados bons, com índices de acerto de 69,42% e 62,81%
respectivamente, enquanto que na perspectiva CLAIMS foram considerados
satisfatórios, com 50,41% de acerto. O Pedido foi alocado corretamente ao grupo 1 nas
perspectivas DOC FULL e TITLE AND ABSTRACT.

Comparando as 3 abordagens, vemos que a abordagem semântica probabilística
apresentou ou melhores resultados nas perspectivas DOC FULL e TITLE AND
ABSTRACT, enquanto que na perspectiva CLAIMS a abordagem semântica obteve um
resultado ligeiramente melhor. Nesse EC3, a abordagem bag-of-words apresentou
resultados com os menores índices de acerto, considerados de medianos a satisfatórios.
Aqui também foi verificado que a abordagem semântica probabilística obteve o melhor
desempenho.
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5.3.4 ESTUDO DE CASO 4 (EC4)
Seguem abaixo 3 tabelas: a primeira mostrando a configuração geral do EC4, a
segunda mostrando os principais termos encontrados em cada classe, em ordem de
relevância, e a terceira dando uma visão detalhada da classificação IPC das 2 classes
selecionadas.

EC4

GRUPO
GRUPO 1
GRUPO 2

DOCUMENTOS
60 + 1 (Pedido)
60

TOTAL
121 Docs

CLASSE
E21B 33/038
E04B 9/12

Tabela 5.39: EC4: Configuração Geral

GRUPO

CLASSE

PRINCIPAIS TERMOS, EM ORDEM DE RELEVÂNCIA

GRUPO 1

connect well head pipe riser borehole seal packing
ring force fix move shoulder sleeve end subsea
E21B 33/038
position pressure flow maintain cylindrical drilling
mean diameter surface

GRUPO 2

connection member support construction ceiling
bent edge space end flange structure mean
opposite view step hook face necessary slot panel
top portion section offset position

EC4

E04B 9/12

Tabela 5.40: EC4: Classe X Principais Termos
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CLASSE

DESCRIÇÃO / PORTUGUÊS
SEÇÃO E — CONSTRUÇÕES FIXAS

E
E21

E21B

E21B 33/00
E21B 33/02
E21B 33/03

PERFURAÇÃO DO SOLO;
MINERAÇÃO
PERFURAÇÃO DO SOLO OU
ROCHA; OBTENÇÃO DE ÓLEO, GÁS,
ÁGUA, MATERIAIS SOLÚVEIS OU
FUNDÍVEIS OU UMA LAMA DE
MINERAIS DE POÇOS
Vedação ou obturação de furos de
sondagem ou de poços
· Vedação ou obturação na superfície
· · Cabeças de poços; Sua fixação

DESCRIÇÃO / INGLÊS
SECTION E — FIXED CONSTRUCTIONS
EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
EARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING
OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR
MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY
OF MINERALS FROM WELLS
Sealing or packing boreholes or wells
· Surface sealing or packing
· · Well heads; Setting-up thereof

E21B 33/035

· · · especialmente adaptados para
instalações subaquáticas

E21B 33/038

· · · · Conectores utilizados sobre cabeças
· · · · Connectors used on well heads, e.g. for
de poços, p. ex. para conectar preventores
connecting blow-out preventer and riser
de erupção e tubos ascendentes

E04

E04B

E04B 9/00
E04B 9/06
E04B 9/12

· · · specially adapted for underwater
installations

EDIFICAÇÃO
ESTRUTURA GERAL DE
EDIFICAÇÕES; PAREDES, p. ex.
DIVISÓRIAS; TELHADOS; SOALHOS;
TETOS; ISOLAMENTO OU OUTRAS
PROTEÇÕES DE EDIFICAÇÕES
Tetos; Construção de tetos, p. ex. tetos
falsos; Construção de tetos no que diz
respeito ao isolamento
· caracterizados pelos aspectos
construtivos da estrutura de suporte

BUILDING

· · Ligações entre os membros nãoparalelos da estrutura de suporte

· · Connections between non-parallel members
of the supporting construction

GENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS;
WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS;
FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR
OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
Ceilings; Construction of ceilings, e.g. false
ceilings; Ceiling construction with regard to
insulation
· characterised by constructional features of the
supporting construction

Tabela 5.41: EC4: Classificação IPC das Classes

Integram esse EC4 dois grupos completamente distintos: o primeiro, que
engloba o Pedido e tem a "E21B" como super-classe, aborda matéria ligada a conectores
para cabeças de poços de exploração de petróleo, para vedação das superfícies,
enquanto que o segundo trata de elementos da estrutura de suporte de tetos de
edicações, tendo a "E04B" como super-classe.

Esse é o EC considerado de mais fácil tratamento, já que envolve 2 grupos
linearmente muito separados e sem conexão. É esperado aqui que as abordagens tenham
um desempenho muito bom em termos da acurácia dos resultados.
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5.3.4.1. EC4 - RAPIDMINER - Abordagem Bag-of-Words

São apresentadas abaixo as figuras com o resultado da tarefa de agrupamento do
EC4 feito na ferramenta RapidMiner, na abordagem bag-of-words, dentro das 3
perspectivas mencionadas.

EC4 - RAPIDMINER (DOC FULL)
GRUPO 1

GRUPO 2

TOTAL

%ACERTOS

Pedido = GRUPO 1

61

GRUPO 1

48

13

61

78,69

connector sleev mean member lock seal
ring end surfac tubular

60

GRUPO 2

15

45

60

75,00

end runner cross web slot member portion
side form section

121

TOTAL

63

58

121

76,86

TOTAL DE ACERTOS = 93 / 121
(76,86%)

DOCs

PREDIÇÃO

REAL

PRINCIPAIS TERMOS ENCONTRADOS

Tabela 5.42: EC4: Agrupamento - RapidMiner - Doc Full

EC4 - RAPIDMINER (CLAIMS)

TOTAL

%ACERTOS

GRUPO 2

61

GRUPO 1

39

22

61

63,93 mean member end connect lock engag

60

GRUPO 2

26

34

60

56,67

121

TOTAL

65

56

121 60,33

DOCs

GRUPO 1

PREDIÇÃO

Pedido = GRUPO 1

REAL

PRINCIPAIS TERMOS ENCONTRADOS

tubular slot portion sleev

end lock connect section cross web mean
portion member surfac
TOTAL DE ACERTOS = 73 / 121
(60,33%)

Tabela 5.43: EC4: Agrupamento - RapidMiner – Claims
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EC4 - RAPIDMINER (TITLE AND
ABSTRACT)
GRUPO 1

GRUPO 2

TOTAL

%ACERTOS

Pedido = GRUPO 1

61

GRUPO 1

50

11

61

81,97

connect sleev lock mean seal engag
member end posit lower

60

GRUPO 2

15

45

60

75,00

member cross runner ceil end form
connect support side slot

121

TOTAL

65

56

121 78,51

DOCs

PREDIÇÃO

REAL

PRINCIPAIS TERMOS ENCONTRADOS

TOTAL DE ACERTOS = 95 / 121
(78,51%)

Tabela 5.44: EC4: Agrupamento - RapidMiner - Title and Abstract

Nas perspectiva DOC FULL e TITLE AND ABSTRACT foram obtidos
resultados equivalentes de 77,50% de acertos em média, considerados bons, enquanto
que a perspectiva CLAIMS alcançou 60,33% de acerto, considerado satisfatório nesse
caso. O Pedido foi alocado de forma correta ao grupo 1 nas 3 perspectivas.

5.3.4.2. EC4 - SAS - Abordagem Semântica

São apresentadas abaixo as figuras com o resultado da tarefa de agrupamento do
EC4 feito na ferramenta SAS, na abordagem semântica, dentro das 3 perspectivas
mencionadas.

EC4 - SAS (DOC FULL)
GRUPO 1

GRUPO 2

TOTAL

%ACERTOS

Pedido = GRUPO 1

61

GRUPO 1

59

2

61

96,72

pressure ring seal sleeve external internal
subsea surface force connect

60

GRUPO 2

1

59

60

98,33

bent cross flange slot edge portion form
inserted structure spaced

121

TOTAL

60

61

121

97,52

TOTAL DE ACERTOS = 118 / 121
(97,52%)

DOCs

PREDIÇÃO

REAL

PRINCIPAIS TERMOS ENCONTRADOS

Tabela 5.45: EC4: Agrupamento - SAS - Doc Full
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EC4 - SAS (CLAIMS)

60

GRUPO 2

121

TOTAL

%ACERTOS

GRUPO 1

TOTAL

61

GRUPO 2

REAL

GRUPO 1

DOCs

PREDIÇÃO

Pedido = GRUPO 1

35

26

61

57,38

chamber fluid bore pressure position seal
sleeve annular connection movement

60

60

100,00

ceiling slot cross vertical portion end
spaced upper engaging lower

86

121

78,51

TOTAL DE ACERTOS = 95 / 121
(78,51%)

35

PRINCIPAIS TERMOS ENCONTRADOS

Tabela 5.46: EC4: Agrupamento - SAS - Claims

EC4 - SAS (TITLE AND ABSTRACT)
GRUPO 1

GRUPO 2

TOTAL

%ACERTOS

Pedido = GRUPO 1

61

GRUPO 1

60

1

61

98,36

housing sleeve axial internal pressure ring
sealing subsea tubular movement

60

GRUPO 2

4

56

60

93,33

ceiling grid cross grid main side tab
connector opposite flange

121

TOTAL

64

57

121

95,87

TOTAL DE ACERTOS = 116 / 121
(95,87%)

DOCs

PREDIÇÃO

REAL

PRINCIPAIS TERMOS ENCONTRADOS

Tabela 5.47: EC4: Agrupamento - SAS - Title and Abstract

Nas perspectiva DOC FULL e TITLE AND ABSTRACT foram obtidos
resultados considerados extraordinários, com mais de 95% de acerto. A perspectiva
CLAIMS alcançou 78,51% de acerto, resultado considerado bom. O Pedido foi alocado
corretamente ao grupo 1 nas 3 perspectivas.

5.3.4.3. EC4 - PLSA - Abordagem Semântica Probabilística

São apresentadas abaixo as figuras com o resultado da tarefa de agrupamento do
EC4 feito na ferramenta PLSA, na abordagem semântica probabilística, dentro das 3
perspectivas mencionadas.
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EC4 - PLSA (DOC FULL)
GRUPO 1

GRUPO 2

TOTAL

%ACERTOS

Pedido = GRUPO 1

61

GRUPO 1

58

3

61

95,08

tubular drill ring housing sleeve internal
pressure seal subsea movement

60

GRUPO 2

2

58

60

96,67

structur ceiling grid member grid section
side tab connect flange

121

TOTAL

60

61

121

95,87

TOTAL DE ACERTOS = 116 / 121
(95,87%)

DOCs

PREDIÇÃO

REAL

PRINCIPAIS TERMOS ENCONTRADOS

Tabela 5.48: EC4: Agrupamento - PLSA - Doc Full
EC4 - PLSA (CLAIMS)
GRUPO 1

GRUPO 2

TOTAL

%ACERTOS

Pedido = GRUPO 1

61

GRUPO 1

44

17

61

72,13

connect pressure flow ring seal sleeve
internal subsea surface force

60

GRUPO 2

3

57

60

95,00

face construct bent cross slot portion form
space structur support

121

TOTAL

47

74

121

83,47

TOTAL DE ACERTOS = 101 / 121
(83,47%)

DOCs

PREDIÇÃO

REAL

PRINCIPAIS TERMOS ENCONTRADOS

Tabela 5.49: EC4: Agrupamento - PLSA - Claims
EC4 - PLSA (TITLE AND ABSTRACT)
GRUPO 1

GRUPO 2

TOTAL

%ACERTOS

Pedido = GRUPO 1

61

GRUPO 1

60

1

61

98,36

seal sleeve chamber fluid bore pressure
position annular connect movement

60

GRUPO 2

3

57

60

95,00

construct ceiling slot cross vertical portion
end upper engage lower

121

TOTAL

63

58

121

96,69

TOTAL DE ACERTOS = 117 / 121
(96,69%)

DOCs

PREDIÇÃO

REAL

PRINCIPAIS TERMOS ENCONTRADOS

Tabela 5.50: EC4: Agrupamento - PLSA - Title and Abstract

Nas perspectivas DOC FULL e TITLE AND ABSTRACT foram obtidos
resultados considerados extraordinários, com mais de 95% de acerto. A perspectiva
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CLAIMS alcançou 83,47% de acerto, resultado considerado bom. O Pedido foi alocado
corretamente ao grupo 1 nas 3 perspectivas.

Comparando as 3 abordagens, vemos que a abordagem semântica probabilística
apresentou ou melhores resultados nas perspectivas CLAIMS e TITLE AND
ABSTRACT, enquanto que na perspectiva DOC FULL a abordagem semântica obteve
um resultado ligeiramente melhor. Aqui também a abordagem bag-of-words apresentou
resultados com os menores índices de acerto, considerados de satisfatórios a bons.
Nesse EC4 foi verificado o desempenho levemente superior da abordagem semântica
probabilística em relação à abordagem semântica.

5.3.5 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
Na avaliação dos resultados obtidos, foram levados em consideração os
seguintes aspectos:


A precisão e acurácia dos resultados;



A dificuldade na elaboração, configuração e execução das tarefas;



A apresentação dos resultados obtidos;



A escalabilidade dos sistemas;



O desempenho computacional;



As limitações encontradas.

Com relação a acurácia e precisão dos resultados, a tabela 5.51 abaixo mostra
uma configuração geral dos ECs e o resumo dos resultados obtidos nas 3 abordagens
elaboradas: Bag-of-Words, Semântica e Semântica Probabilística. As 3 perspectivas
propostas (DOC FULL, CLAIMS e TITLE AND ABSTRACT) são mostradas
separadamente nas 3 abordagens. Os números mostrados indicam o percentual de acerto
em cada grupo, e a média dos grupos no Total. Além disso, é mostrado na última linha
de cada EC o grupo em que o Pedido foi alocado, parâmetro esse definido previamente
como um dos aspectos a serem observados.
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EC

G.

G. 1
G. 2
G. 3
EC1
G. 4

DOC

CLASSE

31
30
30
30

E04B 9/12
E04B 5/12
E04B 2/72
E21B 3/025

TOT 121
G. 1
G. 2
G. 3
EC2
G. 4

Pedido
31 E21B 33/038
30
E21B 29/08
30
E21B 3/025
30
E06B 9/06

TOT 121

EC3

EC4

G. 1
G. 2

Pedido
61
E04B 2/72
60
E04C 2/30

TOT 121
G. 1
G. 2

Pedido
61 E21B 33/038
60
E04B 9/12

TOT 121
Pedido

BAG-OF-WORDS
FULL
C.
T+A

SEMÂNTICA
FULL
C.
T+A

SEM. PROBABIL.
FULL
C.
T+A

54,84 54,84

48,39

93,55

80,65

58,06

90,32

80,65 70,97

53,33 50,00

46,67

73,33

66,67

53,33

83,33

73,33 63,33

56,67 46,67

46,67

70,00

76,67

83,33

76,67

80,00 83,33

76,67 70,00

83,33

96,67

90,00

96,67

96,67

86,67 96,67

60,33 55,37

56,20

83,47

78,51

72,73

86,78

80,17 78,51

G. 2

G. 1

G. 1

G. 2

G. 1

48,39 41,94

45,16

48,39

35,48

58,06

58,06

38,71 64,52

43,33 36,67

36,67

56,67

70,00

36,67

63,33

70,00 60,00

36,67 36,67

60,00

73,33

46,67

66,67

83,33

36,67 76,67

70,00 53,33

66,67

83,33

53,33

93,33

80,00

50,00 90,00

49,59 42,15

52,07

65,29

51,24

63,64

71,07

48,76 72,73

G. 3

G. 1

G. 2

G. 1

G. 1

52,46 34,43

42,62

60,66

40,98

40,98

63,93

37,70 47,54

50,00 53,33

55,00

73,33

66,67

73,33

75,00

63,33 78,33

51,24 43,80

48,76

66,94

53,72

57,02

69,42

50,41 62,81

G. 2

G. 1

G. 1

G. 1

G. 1

78,69 63,93

81,97

96,72

57,38

98,36

95,08

72,13 98,36

75,00 56,67

75,00

98,33 100,00 93,33

96,67

95,00 95,00

76,86 60,33

78,51

97,52

78,51

95,87
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G. 1

G. 1
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Tabela 5.51: ECs: Resumo dos resultados, com as % de acerto

A tabela 5.52 abaixo mostra a porcentagem a mais de acerto de uma abordagem
em relação à outra, em cada perspectiva.

EC1
EC2
EC3
EC4

SEMÂNTICA X BAG-OF-WORDS
PERSPECTIVA
DOC FULL
CLAIMS
TIT ABST
+ 23,14% + 23,14% + 16,53%
+ 15,70%
+ 9,09%
+ 11,57%
+ 15,70%
+ 9,92
+ 8,26
+ 20,66% + 18,18% + 17,36%

SEMÂNTICA PROBABIL. X SEMÂNTICA
PERSPECTIVA
DOC FULL CLAIMS
TIT ABST
EC1 + 3,31%
+ 1,66%
+ 5,78%
EC2 + 5,78%
- 2,48%
+ 9,09%
EC3 + 2,48%
- 3,31%
+ 5,79%
EC4 - 1,65%
+ 4,96%
+ 0,82%

Tabela 5.52: ECs: Índices de % de acerto entre as abordagens

Analisando o sumário dos resultados obtidos nas tabelas 5.51 e 5.52, é possível
observar que em todos os casos a Abordagem Semântica teve índices de acerto
superiores aos da Bag-of-Words. Já a Abordagem Semântica Probabilística teve índices
de acerto superiores aos da Abordagem Semântica em 9 dos 12 casos elaborados.
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G. 1

G. 1

G. 1

G. 1

O destaque maior fica para o EC1, com 4 grupos, alguns bem próximos, e um
bem distante dos demais, em que a abordagem semântica probabilística teve acertos
entre 86,78%, 80,17% e 78,51%, índices considerados muito bons, sendo que o Pedido
foi alocado corretamente ao Grupo 1 todas as perspectivas.
Com relação a alocação do Pedido ao Grupo 1, as abordagens Semântica e
Semântica Probabilística mostraram um desempenho superior, acertando em 10 dos 12
casos, sendo que nos dois casos incorretos o Pedido foi alocado a um grupo considerado
muito próximo do grupo original, uma incorreção bastante aceitável, enquanto que a
abordagem Bag-of-Words só acertou em 6 dos 12, chegando a cometer erros grosseiros
de alocar o Pedido a grupos bem distantes do original em alguns casos.

Com relação as dificuldades de realização das tarefas, entende-se que a
elaboração e a configuração dos procedimentos nas ferramentas é de complexidade
média, considerando que o usuário tenha um conhecimento sólido tanto em
agrupamento quanto nas abordagens adotadas.

Cabe destacar que na ferramenta RapidMiner, na abordagem Bag-of-Words, é
preciso trabalhar um pouco a matriz de resultados apresentada para extrair os principais
termos de cada grupo. Também são disponibilizadas poucas opções de exportação dos
resultados. De uma forma geral, as opções de visualização dos resultados são mais
limitadas nesse caso.
Já na abordagem semântica executada na ferramenta SAS, o resultado dos
grupos gerados em cada rodada de execução da tarefa é apresentado de forma mais
consolidada, com os principais termos encontrados em cada grupo em ordem de
relevância, sendo disponibilizadas também várias opções de visualização, como
gráficos, matrizes, histogramas, etc, e de exportação dos resultados.
Na abordagem semântica probabilística, realizada na ferramenta PLSA, a matriz
de resultados também foi trabalhada para a consolidação dos resultados obtidos, com
opções de visualização e exportação dos resultados mais limitadas e manuais.

Na execução das tarefas nas três abordagens, as ferramentas utilizadas
mostraram ter capacidade de tratar conjuntos de tamanho médio de dados, obtendo os
resultados com muito pouco tempo de processamento, demonstrando a escalabilidade
das ferramentas no processamento de conjuntos de dados textuais desse porte.
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Uma limitação identificada em todas as abordagens foi o fato de nenhuma das
ferramentas utilizadas dispor de alguma abordagem investigativa da possível quantidade
de grupos existente nos dados.

Outra limitação encontrada na abordagem semântica foi a ferramenta SAS não
disponibilizar nenhum algoritmo de agrupamento que opere sem que o usuário tenha
que informar o valor do "K", o número de grupos existentes em que os dados devem ser
separados.
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Capítulo VI
CONCLUSÕES
Neste capítulo são apresentadas as conclusões a que se chegou com essa
pesquisa, sendo apresentadas sugestões para futuros trabalhos nessa área ao final.

A metodologia desenvolvida de avaliação de similaridade de textos se mostrou
bastante apropriada para o tratamento de documentos de patentes, se configurando em
uma técnica escalável, de uso amigável, com distintas abordagens de análise textual, em
diferentes perspectivas, apresentando resultados relevantes na análise de similaridade de
documentos de patentes.

Foram investigadas três abordagens para o tratamento dos textos: a primeira
considerando os documentos coleções de palavras, a segunda propondo a análise
semântica dos textos, e a terceira propondo a análise semântica probabilística dos
mesmos.

As abordagens foram comparadas entre si nos estudos de caso realizados, que
demonstraram claramente o melhor desempenho das abordagens semânticas para
agrupar documentos de patentes, em detrimento da abordagem tradicional bag-ofwords. Os ganhos nos índices de acerto das primeiras em relação a essa última foram
considerados relevantes e valiosos, o que confirma a suspeita inicial que se tinha que
considerar o conteúdo semântico dos documentos é uma estratégia mais eficiente para
agrupar documentos textuais, em especial documentos de patentes.

Com relação as 3 perspectivas projetadas para se avaliar detalhadamente a
capacidade preditiva de um documento de patente, entende-se que a perspectiva que
considera os documentos como um todo é a melhor nesse sentido, apresentando os
melhores índices de acerto em 2/3 dos casos, seguida pela que considera somente o
título e o resumo dos documentos, com melhores índices em 1/3 dos casos. A
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perspectiva que considera somente as reivindicações dos documentos teve um
desempenho razoável comparado com as demais, mas foi a pior das três na maior parte
dos casos, o que contraria a suspeita inicial de que as reivindicações teriam uma melhor
capacidade preditiva que o título e o resumo, por exemplo.

Com tudo isso, com relação acurácia dos resultados, conclui-se que a abordagem
bag-of-words tradicional configura uma técnica pouco satisfatória para o agrupamento
de documentos de patentes, com resultados pouco expressivos. Já as abordagens
semântica e semântica probabilística constituem técnicas bastante satisfatórias para o
tratamento dos referidos documentos, com leve destaque para a última, com índices de
acerto considerados de satisfatórios a extraordinários.

Os resultados obtidos com a aplicação da metodologia nos experimentos foram
validados em duas frentes distintas: como os estudos de caso projetados eram
supervisionados, já que se conhecia previamente as classes dos documentos utilizados,
sem que essas informações tenham sido utilizadas nas tarefas de agrupamento
realizadas, elas foram usadas no final do processo para avaliar os resultados
alcançados, e, em uma segunda frente, foram consultados especialistas das áreas dos
documentos para a validação desses resultados, dotando esse estudo de um respaldo a
mais.

Entende-se que a metodologia desenvolvida neste trabalho tem uma aplicação
bastante ampla, em cenários diversos, desde pelo pequeno inventor que busca avaliar se
vale a pena requerer um pedido de patente para proteger o seu invento, até por equipes
que trabalham com pesquisa, desenvolvimento e inovação, tanto no meio industrial
como no acadêmico, e também por empresas que procuram monitorar a concorrência ou
investigar o mercado, para citar alguns exemplos.
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6.1

SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
Nesta seção são apresentadas sugestões para futuros trabalhos nessa área,

visando complementar e expandir a pesquisa desenvolvida aqui. Eis as sugestões:


Realizar novos experimentos dentro das abordagens semânticas com algoritmos
de agrupamento que operem no modelo de identificar por conta própria o
número de grupos existente nos documentos, de forma que essa informação não
precise ser fornecida pelo usuário, se possível utilizando ferramentas que
disponibilizem alguma abordagem investigativa da possível quantidade de
grupos existente na coleção.



Realizar novos experimentos com coleções de patentes contendo grandes
volumes de documentos, para avaliar o desempenho da metodologia com
conjuntos de dados maiores;



Implementar uma ferramenta ou um sistema que disponibilize algoritmos de
agrupamento que apliquem a metodologia de avaliação de similaridade textual
desenvolvida aqui, sobretudo para tarefas de agrupamento dentro das abordagens
semânticas, para tornar o uso da metodologia mais amigável e acessível.
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