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Este trabalho apresenta um sistema para auxílio a pesquisa de informações na 

Internet. Os resultados apresentados pelas ferramentas de busca disponíveis são, 

quase sempre, insatisfatórios. A quantidade de documentos é excessiva e a miríade 

de assuntos das páginas recuperadas faz com que temas diversos sejam misturados 

no índice proposto pelos sites. Desenvolvemos o sistema MAGDOC - Máquina de 

Agrupamento de Documentos por Conteúdo - que dispõe os documentos HTML em 

um mapa de tal forma que assuntos semelhantes são representados por objetos 

geograficamente próximos. Dessa forma, a partir de um documento selecionado é 

possível acessar os documentos correlatos já que esses se encontram na vizinhança. 

Analogamente, é possível descartar documentos indesejados já que eles estão nas 

proximidades de um documento impropriamente recuperado pelo site de busca. 
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This work presents a system for aid to the research of information in the 

Internet. The results presented for the available search engines are, almost always, 

unsatisfactory. The amount of documents is extreme and the myriad of subjects of the 

recovered pages makes that diverse subjects are mixed in the index proposed for 

these sites. We develop a system called MAGDOC which is a "Machine for Grouping 

Documents based in its Content" that makes use documents HTML in a map of such 

form that similar subjects are represented by objects geographically next among them. 

By this way, from a selected document it is possible to access correlated ones since 

they are in the neighborhood. Similarly, it is possible to discard undesired documents 

since they are in the neighborhoods of a document improperly recovered by the search 

engines. 
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Capítulo 1 

Introdução 

"VI have been able to see farther than 
others, it was because I stood on the shoulders of giants. " 

Sir Zsaac Newton 

1 .I  Motivação 

Desde os primeiros anos de existência da Internet, pesquisas têm sido 

empreendidas no sentido de aprimorar a utilização dessa fantástica tecnologia. Tais 

pesquisas trouxeram a Internet aos nossos celulares, as nossas relações 

interpessoais e a várias outras atividades do nosso dia-a-dia. Já vislumbramos a 

televisão interativa apoiada pela internet e estimativas realistas apontam para a fusão 

da internet aos eletrodomésticos, como a geladeira, o ar condicionado, a torradeira 

etc. O advento dessa tecnologia causou grande impacto no modo de vida da maioria 

das pessoas. Através da internet fazemos compras e vendas, arranjamos namoro, 

casamento e outros tipos de relacionamentos. Inclusive tipos novos, derivados 

exatamente da proliferação dessa tecnologia. Pela Internet se realizam doações 

filantrópicas e crimes cibernéticoç, encontram-se importantes pesquisas científicas e 

também pornografia. Nenhuma outra tecnologia foi tão rapidamente absorvida pela 

sociedade, nem refletiu tão fielmente a natureza humana, com suas dualidades e suas 

nuances como a Internet. Através dela processos são agilizados, adicionando ainda 

mais combustível a nossa evolução tecnológica e social cada vez mais acelerada. 

Esse fascinante poder tecnológico e social é o motivador desse trabalho. Obviamente 

não temos a pretensão de tratar de todos os seus aspectos. Por isso escolhemos dar 

uma pequena contribuição no sentido de estudar uma de suas necessidades: a 

mineração de informações dentro desse incomensurável repositório digital. 

1.2 Descrição do Problema 

Graças ao seu caráter comunitário e democrático a Internet cresceu. Qualquer 

material pode, a princípio, ser publicado na internet. Se os tipos de dados são 

limitados ao que é permitido pela tecnologia (texto, imagem, áudio e vídeo) em relação 



ao conteúdo não há limites. Inclusive matérias de conteudo ofensivo a moral e as leis 

institucionalizadas são disponibilizados sem censura. Essa característica liberalista 

catalisou a explosão da Internet. E assim como cresce o número de páginas com 

conteudo interessante o mesmo ocorre com conteúdos que não nos interessam e até 

nos ofendem. Encontrar material adequado dentre a volumosa confusão de 

informações existente na Internet tornou-se um grande problema para seus usuários. 

Aplicações de suporte a navegação e busca de informações na rede são objetos de 

pesquisa desde seus primórdios. O advento da Word Wide Web (WWW ou 

simplesmente Web) provocou uma exponencial onda de crescimento de conteúdo, 

usuários e serviços. Os mecanismos de pesquisa de páginas (search engines) 

alçaram-se aos postos mais importantes (e lucrativos) entre as aplicações oferecidas 

na Web. Recursos financeiros fluem caudalosamente para as empresas dedicadas a 

esse serviço, que são hoje as "meninas dos olhos" dos investidores da NASDAQ, a 

bolsa de valores de empresas de tecnologia. Notam-se avanços significativos nessas 

aplicações, mas a eficiência desses serviços de busca está longe de ser alcançada. 

Em parte pela própria dificuldade do problema, em parte porque empresas pagam 

para que páginas de seu interesse apareçam a frente de outras que não o fazem. 

Esse processo compromete a qualidade do material recuperado, pois os usuários 

tendem a acessar apenas os primeiros "links" apresentados. 

O maior serviço de pesquisa disponível na web hoje é o Google, que nasceu da 

intenção sincera (não duvido) de acadêmicos [I] interessados em propor uma forma 

de classificação de conteúdo orientada a melhorar a qualidade do material recuperado. 

Foi uma experiência de sucesso e o Google passou a ser largamente utilizado 

em função de sua qualidade. Cresceu tanto que fez seus inventores (e proprietários) 

ascenderem ao seleto grupo dos seres humanos bilionários, grupo este que em 2003 

possuía apenas 587 membros em todo o mundo. As incríveis cifras atraídas pelo 

Google fizeram dele um mecanismo de pesquisa igual aos outros mecanismos 

comerciais, que também evoluíram, inclusive implementando idéias propostas pelo 

Google. 

No nosso trabalho usamos lautamente os principais mecanismos de busca 

disponíveis, muitas vezes submetendo pesquisas idênticas a eles, no intuito de 

observar seus resultados. Não é possível afirmar que este ou aquele propicia uma 

recuperação de páginas com maior ou menor qualidade. Principalmente porque esse 

critério é absolutamente subjetivo. A busca determinística através de palavras chave 

recupera textos incrivelmente diversos e devido ao volume de páginas publicadas é 

comum que a busca proposta pelo usuário retorne milhões de documentos. E nesse 



caso temos um novo problema: encontrar os documentos mais úteis dentro dessa 

avalanche de páginas sugeridas pelos sites de busca. 

1.3 Descrição da Tese 

A maior fonte de informações disponível atualmente é a grande rede mundial 

de computadores, a Internet. Extrair conhecimento desse imenso repositório virtual 

não é tarefa fácil. Existe uma enorme quantidade de informações irrelevantes, inúteis e 

até mesmo falsas, poluindo esse fantástico manancial de informações. A citação 

bíblica "Separar o joio do trigo" torna-se emblemática nesse contexto. É fundamental 

garimpar o que realmente tem valor dentro de um universo tão grande, repleto de 

textos imprestáveis. Os serviços de busca são uma importante ferramenta para o 

pesquisador de conhecimento na Internet. Seus algoritmos determinísticos, porém, 

implementam heurísticas pobres sob o ponto de vista da qualidade da informação 

recuperada. 

Suponhamos que alguém pesquise documentos na Internet através da palavra 

"coraçã~'~. O dispositivo de busca não pode saber se o pesquisador é um cardiologista 

a procura de textos médicos, um jovem a procura de um correio sentimental ou um 

historiador ou escritor a procura de matéria prima para seu trabalho sobre Ricardo 

Coração de Leão, rei da Inglaterra. Assim, toda sorte de páginas é sugerida ao usuário 

do portal de busca. Nossa pesquisa vem agregar valor a busca direcionada de 

informações, aquela que recupera, precisamente, textos relevantes ao trabalho que se 

pretende desenvolver. Para isso é necessário detectar padrões dentro desses textos. 

Padrões referentes aos interesses do pesquisador. Os algoritmos propostos pelas 

diferentes escolas de inteligência artificial, devido a sua flexibilidade, adaptabilidade e 

capacidade de "aprendizado" são os que melhor se apresentam para a solução desse 

problema. Nesse trabalho utilizamos vários desses algoritmos, sejam da escola 

simbolista ou conexionista, sejam estatísticos ou probabilísticos. 

Considerando que a maior parte dos textos disponíveis na Internet está em 

inglês restringimos algumas soluções desse trabalho ao tratamento específico da 

sintaxe e semântica da língua inglesa. Mais especificamente, utilizamos o algoritmo de 

Martin Porter para eliminação de sufixos. Trata-se de um algoritmo deterministico que 

leva em conta especificidades da língua inglesa. Apresenta resultados e performance 

satisfatórios, porém esse importante passo do pré-processamento dos arquivos HTML 

restringe-se, no escopo desta tese, ao vocabulário inglês. Existem algoritmos de 

radicalização de palavras específicos para cada linguagem. 



Para a efetiva classificação dos documentos foi utilizada a rede neural artificial 

de aprendizado não supervisionado, conhecida como Mapas Auto Organizáveis, ou 

Self-Organizing Maps (SOM). Esta solução tem a vantagem de apresentar como 

resultado uma matriz de neurônios que, ao final do processo de aprendizado, dispõe 

os documentos de conteúdo semelhante geograficamente próximos uns dos outros, 

associando-os aos neurônios vizinhos e os conteúdos díspares associados a 

neurônios mais distantes. 

Fundamentalmente, este é um trabalho de mineração de dados (datamining) 

aplicado a documentos disponíveis em formato HTML. A idéia básica é classificar e 

agrupar páginas HTML recolhidas na internet segundo seu conteúdo. Isto é, dado um 

conjunto de páginas recuperadas segundo os critérios hoje disponíveis, dispô-las de 

modo a visualizar os diferentes grupos de páginas, permitindo segregar aqueles que 

nada tem a ver com o assunto pesquisado daqueles que congregam os sites que 

realmente interessam. 

Estamos longe de poder chamar de inteligentes as possibilidades de buscas de 

informação hoje disponíveis na internet. Embora ainda estejamos longe, sabemos 

precisamente onde queremos chegar. Este trabalho pretende ser um pequeno passo 

nessa importante demanda. Mesmo que pequena, certamente é uma contribuição para 

que no futuro tenhamos serviços de busca de informação realmente inteligentes e 

eficientes disponíveis aos pesquisadores de conteúdo, desde os cientistas ansiosos 

pelo estado da arte em avanços tecnológicos até os despretensiosos internautas em 

busca de pura diversão. 

1.4 Apresentação dos Capítulos 

No próximo capitulo trataremos dos alicerces tecnológicos sobre os quais 

baseamos nosso trabalho: A Internet, o Datamining e o Datamining aplicado a Internet. 

Fazemos uma sucinta contextualização histórica da World Wide Web, 

abordando suas diretrizes tecnológicas e características de uso pela sociedade, isto é, 

como se deu sua fenomenal aceitação por parte das mais diversas comunidades. 

Fizemos uma revisão sucinta dos princípios do datamining, suas aplicações, 

características fundamentais e sua importância científica e comercial em função do 

crescente volume de dados gerenciado pelas instituições da nossa sociedade atual, 

por muitos chamada de "A Era da Informação". 

Em seguida fazemos um apanhado geral dos estudos envolvendo essas duas 

tecnologias (Internet e Datamining). Comentamos algumas das pesquisas mais 



avançadas nesse campo atualmente, particularmente aquelas que têm nosso direto 

interesse em função desse trabalho. 

No capítulo três explicamos a técnica utilizada para a extração de propriedades 

de hipertextos. Essa técnica permite a execução do pré-processamento dos textos 

HTML que serão objeto da classificação por conteúdo, ou seja, a coleção de páginas 

da Internet que constituem o conjunto domínio a ser submetido a rede neural artificial. 

No quarto capítulo tratamos da análise de agrupamentos, apresentando alguns 

algoritmos para detecção de características capazes de agrupar objetos por 

semelhança. 

O capítulo cinco aprofunda-se na classificação de padrões através da utilização 

dos mapas auto-organizáveis. Explicando o que são e o que fazem esses algoritmos, 

sua motivação biológica e o formato em que são apresentados seus resultados. 

No sexto capítulo mostramos como utilizamos os mapas auto-organizáveis 

para reconhecimento de semelhanças entre conteúdos de páginas web. 

Apresentamos o MAGDOC, sistema desenvolvido para promover o auxílio ao usuário 

em sua busca por páginas na internet, mostramos e comentamos os resultados das 

simulações efetuadas com esta ferramenta. O MAGDOC - Máquina de Agrupamento 

de Documentos por Conteúdo - foi desenvolvido em linguagem de programação Java 

e implementa uma rede neural artificial do tipo SOM - Self Organizing Map - para 

promover o agrupamento de documentos e disposição desses na camada de saída da 

rede (mapa). 

O sétimo capítulo é reservado para as conclusões do trabalho demonstrado, as 

tendências de sua evolução, sua aplicabilidade acadêmica e potência1 comercial. 



Capítulo 2 

A World Wide WEB, seu crescimento e seus problemas 

"We've heard that a million monkeys at a million keyboards 
could produce the complete works of Shakespeare; 

Now, thanks to the Internet, we know this is not true." 
Robert Wilensb, Universiiy of Califomia 

2.1 O Surgimento da Internet 

A internet é mais antiga que a maioria dos seus usuários pensam. Seus 

primórdios remontam ao início dos anos 60. 

2.1.1 Os Primórdios da Internet - a Conceiteiação Teórica 

Em 1962, J.C.R. Licklider [2] apresentou seu conceito de "Galactic Network". 

Um visionário modelo teórico de um conjunto de computadores globalmente 

interconectados, possibilitando acesso distribuído a dados e programas a partir de 

qualquer terminal conectado. Como se pode notar esse conceito é extremamente 

próximo do que é a Internet nos dias de hoje. 

2.1.2 Os Primórdios da Internet - a Viabilidade Técnica 

Dois acontecimentos foram marcantes para o advento da Rede Mundial: o 

desenvolvimento da teoria de transmissão de dados por pacotes ao invés de circuitos 

contínuos e a experiência bem sucedida de conexão de computadores remotos, 

compartilhando recursos mutuamente. 

Em 1961 a primeira publicação científica sobre o conceito de comutação de 

pacotes foi apresentada por Leonard Kleinrock [3], então membro do MIT. Em 1965 

Lawrence G. Roberts e Thomas Merrill [4] estabeleceram, através de uma linha 

telefônica discada, a comunicação entre o computador TX-2 em Massachussets e o Q- 

32 na Califórnia. Assim nasceu a primeira rede remota. O resultado da experiência foi 

a confirmação de que computadores de tempo compartilhado podiam trabalhar juntos, 

com resultados satisfatórios, rodando programas e recuperando dados na máquina 

remota. O sistema telefônico de circuitos comutados, utilizado como infra-estrutura de 



telecomunicação, embora fosse o melhor recurso disponível a época, mostrou-se 

totalmente inadequado, gerando muitas falhas (ruídos) na comunicação. A convicção 

de Kleinrock da necessidade da comutação por pacotes de dados foi então 

confirmada. 

2.1.3 Os Primórdios da Internet - a Concepção 

Essas idéias e experimentos embrionários, concebidos nos meios acadêmicos, 

rapidamente mostraram-se interessantes para a Agência de Projetos de Pesquisa 

Avançada (ARPA) do Departamento de Defesa (DoD) do governo americano. A ARPA 

(que mais tarde passou a se chamar DARPA - Defense Advanced Research Projects 

Agency) foi o berço da Internet. A agência contratou importantes cientistas formando 

um time aplicado no desenvolvimento e viabilização de uma rede de servidores 

remotamente interconectados. Todos os nomes citados anteriormente faziam parte 

dessa equipe. O projeto foi batizado de ARPANET e apresentado em um congresso 

por Roberts em 1967. Nesse mesmo congresso os pesquisadores ingleses Donald 

Davies e Roger Scantlebury da NPL [5], também apresentaram um trabalho 

envolvendo o conceito de comutação de pacotes. Na verdade, três trabalhos de 

pesquisa sobre o conceito de comunicação de dados por pacotes ocorreram 

paralelamente sem que os pesquisadores soubessem dos trabalhos uns dos outros. O 

trabalho de Kleinrock no MIT, entre 1961 e 1967, o de Davies e Scantlebury na NPL 

de 1964 a 1967 e o da equipe liderada por Paul Baran [6] no RAND, de 1962 a 1965. 

Em agosto de 1968, após a equipe de Roberts na DARPA haver refinado as 

especificações das diretrizes da infraestrutura da ARPANET, uma concorrência foi 

publicada para que uma empresa desenvolvesse o principal componente do projeto: o 

comutador de pacotes, chamado de Interface Message Processor (IMP). O projeto 

adotado foi o apresentado pela empresa Bolt Beranek and Newman (BBN). Assim o 

trabalho conjunto feito pelas equipes da DARPA, BBN, Universidade da Califórnia 

(UCLA) e Network Analisys Corporation começou em dezembro de 1968. O Network 

Measure Center da UCLA chefiado por Kleinrock foi escolhido, em setembro de 1969, 

como o primeiro nó da ARPANET e a BBN instalou o primeiro servidor IMP no Host 

desse laboratório. 

O Stanford Research Institute (SRI) foi o provedor do Segundo nó. A primeira 

mensagem eletrônica Host-to-Host da história da Internet foi enviada por Kleinrock do 

laboratório da UCLA para os pesquisadores do SRI. Dois outros nós foram em seguida 

adicionados a ARPANET, um Host na Universidade da Califórnia em Santa Bárbara e 



o outro na Universidade de Utah. Assim, no final de 1969 quatro servidores de rede 

estavam conectados pela ARPANET. A Rede das redes de computadores estava 

funcionando, definitivamente o projeto saíra do papel. Os quatro laboratórios 

conectados a ARPANET utilizavam essa infraestrutura para troca de dados relativos 

aos seus projetos científicos. Na condição de centros de pesquisas avançadas em 

computação a agilidade no compartilhamento das informações viabilizado, ainda que 

precariamente, pela ARPANET constituiu-se numa ferramenta de trabalho 

extremamente útil para esses quatro laboratórios pioneiros. 

Deve-se notar que desde seu nascimento a idéia da rede global desenvolveu- 

se levando em consideração dois aspectos principais: a evolução tecnológica da 

infraestrutura computacional necessária a sua viabilização e as formas de utilização 

dessa tecnologia. Essa característica é marcante ainda nos dias de hoje. 

Durante os anos seguintes novos computadores foram rapidamente sendo 

conectados a ARPANET. 

2.1.4 A consolidação da ARPANET 

Em 1970 o conjunto de protocolos de comunicação da ARPANET foi finalizado 

pelo Network Working Group (NWG). Batizado de NCP (Network Control Protocol) 

esse protocolo permitiu que os usuários ARPANET pudessem desenvolver suas 

primeiras aplicações. Em outubro de 1972 ocorreu a primeira demonstração pública 

dessa nova tecnologia de rede desenvolvida pela DARPA, na conferencia 

internacional de comunicação computacional (ICCC - International Computer 

Comunication Conference). Durante os primeiros anos os pesquisadores trabalharam 

no desenvolvimento das aplicações básicas da rede, como o compartilhamento de 

arquivos e dispositivos. Trabalharam também na implementação de agentes, cujos 

conceitos vieram de programas do tipo "Worm", conceitos que serviram também como 

base para o desenvolvimento dos indesejáveis "vírus de computadores". Também em 

1972 a primeira aplicação revolucionária da ARPANET foi desenvolvida: o Correio 

Eletrônico. 

Em março de 1972, Ray Tomlinsom, um pesquisador da BBN desenvolveu um 

programa básico de envio e recebimento de mensagens motivado pela necessidade 

geral dos usuários de uma ferramenta para melhorar a coordenação de suas 

atividades através de um mecanismo eficiente de comunicação interpessoal. Em julho 

do mesmo ano Lawrence G. Roberts incrementou as funcionalidades desse programa 

implementando o primeiro utilitário de e-mail com funções de listagem de mensagens, 



leitura seletiva, resposta, encaminhamento e outras funcionalidades importantes. O e- 

mail rapidamente passou a ser a aplicação mais utilizada da rede, permanecendo 

assim por mais de uma década. Nos dias de hoje observamos um enorme crescimento 

de diferentes formas de comunicação entre pessoas, sendo esses um dos principais 

geradores de trafego de informações na rede. 

2.1.5 Da ARPANET para a Internet 

A ARPANET cresceu, evidenciando a viabilidade da rede computacional de 

comunicação por comutação de pacotes. A idéia da Internet, no entanto, estava mais 

além, previa a comunicação entre redes de diferentes arquiteturas. O pioneirismo da 

ARPANET era estimulante. A intenção, naquele momento, era de agregar, sob a 

tecnologia da comutação de pacotes, a comunicação por satélites, estações de 

radiofrequência baseadas em terra e outras tecnologias. O conceito de arquitetura 

aberta constituía a base do conceito de Internet, no qual, para que uma rede pudesse 

ser conectada não deveria ser imperativo que possuísse características específicas, 

ao contrário, as redes deveriam comunicar-se através de um nível independente de 

sua arquitetura computacional. Uma rede de arquitetura aberta deve permitir que as 

redes individuais tenham suas próprias arquiteturas, diferentes umas das outras, e a 

comunicação entre elas deve se dar ao nível de uma interface única, independente da 

arquitetura dos servidores interligados. 

Até então o método geral de interconexão de redes era o circuito interligado no 

qual um computador se comunicava com outro trafegando bits de forma síncrona 

através de um circuito fim-a-fim (end-to-end) conectando uma única maquina a outra. 

A comutação de pacotes implementada pela ARPANET representava um grande 

avanço no método de comunicação permitindo variadas possibilidades de topologias 

de rede, encaminhamento da informação e diferentes arranjos na forma de 

interconexão entre estas redes. Estabelecida a capacidade do emissor em desmontar 

a mensagem, fragmentando-a em pacotes logicamente remontáveis e a capacidade 

do receptor endereçado em remontar os pacotes e reconfigurar a mensagem, a 

trajetória de cada pacote individual pelos diferentes caminhos possíveis entre a fonte e 

o destino poderia ser variável para pacotes de mesma mensagem. Essa característica 

implementava um recurso de segurança muito importante: a capacidade da 

comunicação completa ser efetivada mesmo se um ou mais nós da rede forem 

inutilizados por uma ação fora de controle, por exemplo, um ataque inimigo ou um 

desastre 



A idéia da "Arquitetura Aberta" foi introduzida por Kahn [7] quando de sua 

chegada a DARPA em 1972. Originalmente como parte do estudo da comunicação por 

pacotes através de radiofrequência, o trabalho de Kahn logo se tornou um projeto 

independente e mais abrangente dentro da agência. Esse programa chamava-se 

"Internetting" e constituía uma tecnologia indispensável na viabilização da 

comunicação de dados por rádio. Kahn optou inicialmente pela utilização do NCP 

como protocolo de comunicação, uma vez que esse já implementava o conceito de 

uma camada independente dos variados sistemas operacionais e das diferentes 

arquiteturas das máquinas a serem interconectadas. A transmissão de dados por 

rádio, no entanto, enfrentava um problema com o qual a ARPANET não havia se 

deparado até então: a necessidade de manter a integridade da comunicação em face 

aos naturais problemas de interferência ou mesmo de perda temporária de conexão, 

como blackouts em função, por exemplo, da passagem pelo interior de um túnel ou 

qualquer outra região intransponível para os sinais de rádio. O NCP não possuía 

controle de erros, qualquer pacote perdido ou corrompido na transmissão impactava 

fatalmente a recepção e conseqüentemente a aplicação suportada pelo protocolo. É 

importante lembrar que a qualidade, robustez e confiabilidade dos poucos 

computadores conectados a ARPANET naquela época mascararam a necessidade 

desse tipo de controle. 

Diante da imperativa necessidade de um efetivo controle de erros no envio e 

recebimento dos pacotes de dados, Kahn decidiu então desenvolver um novo 

protocolo, levando em consideração algoritmos para manutenção da comunicação a 

despeito da perda de pacotes ou partes deles, promovendo a detecção dessas perdas 

e o reenvio automático dos pacotes perdidos ou fragmentados. O protocolo 

desenvolvido por Kahn foi chamado de "Transmission Control Protocol 1 Internet 

Protocol" (TCPIIP). Diferentemente do NCP, que atuava mais como um driver de 

comunicação, o TCPIIP implementava de fato um completo protocolo de comunicação. 

As regras básicas consideradas no desenvolvimento do TCPIIP [8] foram as seguintes: 

a) Cada rede deveria manter seus padrões e nenhuma alteração inerente a sua 

arquitetura deveria ser necessária para que ela fosse conectada a Internet. 

Interconexões com diferentes tipos de sistemas operacionais deveriam ser 

viabilizadas. 

b) A integridade da comunicação constituiria o principal objetivo do protocolo. 

Este deveria identificar imediatamente se houve problema na recepção do 

pacote e providenciar sua retransmissão o mais rápido possível. Os algoritmos 

deveriam impedir que as perdas de pacotes provocassem a desativação da 

conexão, garantindo a retransmissão desses a partir da fonte. 



"Caixas-pretas" seriam usadas para conectar as redes, o que mais tarde 

seriam chamados "Gateways" e Roteadores. Os Gateways não deveriam 

armazenar nenhuma informação sobre cada fluxo de pacotes de uma 

mensagem específica a passar por eles, simplificando sua implementação e 

facilitando a recuperação dos vários tipos de falhas de comunicação. 

Não deveria haver um Único controle centralizado na operacionalização do 

sistema. 

Checagens entre emitido e recebido, remontagem de pacotes a partir de seus 

fragmentos, detecção de duplicidades, recuperação de componentes perdidos 

etc. deveriam ser implementados. 

Deveria haver um método de endereçamento global, ou seja, de um padrão 

único de endereçamento. 

Técnicas de controle de fluxo entre Hosts teriam que ser implementadas. 

Havia também a preocupação com as questões comuns a qualquer 

desenvolvimento de sistemas, como a eficiência na implementação, 

performance na execução etc. 

Paralelamente ao desenvolvimento e consolidação da internet outras 

tecnologias de redes foram desenvolvidas e implementadas por várias empresas, 

entidades governamentais e universidades. Essas redes passaram a implementar 

funcionalidades baseadas no protocolo TCPIIP para se intercomunicarem. Inclusive a 

ARPANET deixou de usar o NCP para adotar o TCPIIP. O Departamento de Defesa 

Norte-americano padronizou o TCPIIP, exigindo dos seus fornecedores produtos 

capazes de se comunicarem através desse protocolo. O governo americano, por meio 

de agências de apoio a pesquisa, universidades e mesmo diretamente proveu os 

recursos financeiros necessários a disseminação do TCPIIP, ou seja, da Internet. A 

NSF - National Science Foundation, por exemplo, foi um importante agente 

incentivador da Internet e para que as universidades recebessem fundos para 

pesquisas no desenvolvimento da internet a NSF exigia que o acesso a essa 

tecnologia fosse disponibilizado a qualquer usuário qualificado no campus. A internet 

dava assim seus primeiros passos para fora das restritas comunidades de cientistas 

da computação. Aos poucos também foi ganhando o mercado privado, na medida em 

que as empresas desenvolvedoras de software demonstravam retorno sobre os 

investimentos nessa área. 

As aplicações disseminavam-se rapidamente: Gopher, Veronica, Telnet, 

Archie, FTP, SMTP etc. Tais aplicações não eram exatamente amigáveis (de fácil 

utilização). Muitas vezes eram na verdade protocolos específicos desenvolvidos sobre 

o TCPIIP, como o File Transfer Protocol (FTP), Transmission Control Protocol (TCP) e 



o Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) entre outros. Esses utilitários eram derivados 

do UNIX e conhecer sua sintaxe era absolutamente necessário para que 

funcionassem corretamente. Em 1991 a internet ainda estava restrita a poucos 

"iniciados" devido a sua complexidade de uso e, é claro, alto custo. Motivado pela 

necessidade de construir uma interface mais amigável, Tim Berners-Lee, um 

pesquisador do CERN (Conseil Européen pour Ia Recherche Nucléaire), desenvolveu 

o primeiro servidor e o primeiro cliente WWW, também definiu padrões como URL, 

HTML e HTTP. Admiravelmente, o CERN não é um laboratório de computação, mas 

um laboratório de física aplicada da Suíça. Após o advento da Word Wide Web, com 

seus conceitos de hipertexto e hipermídia, a internet literalmente explodiu, 

apresentando um crescimento social cujos índices jamais haviam ocorrido na historia 

da humanidade. 

2.2 A World Wide Web 

Assim como o GOPHER, o WAIS ou o Veronica, a WWW é também um 

utilitário que implementa um sistema de recuperação de informações hospedadas 

pelos servidores da Internet. Porém existem pelo menos quatro conceitos básicos que 

fazem da WWW um instrumento singular e muito poderoso: 

a) HTTP: HyperText Transfer Protocol 

b) HTML: HyperText Markup Language 

c) URL: Uniform Resource Locator 

d) CGI: Common Gateway Interface 

2.2.1 HTTP: HyperText Transfer Protocol 

O HTTP é um protocolo de nível de aplicação [9] que utiliza os recursos do 

TCPIIP. Tem como características principais ser "leve" e rápido o suficiente para 

suportar os sistemas de informação conhecidos como "Hypermidia Information 

Systems". É um protocolo genérico, orientado a objetos, que pode ser usado para 

diversas tarefas comuns aos sistemas de hipermídia. Outra importante característica 

do HTTP é a sua capacidade de tipificação e negociação das representações de 

dados, permitindo dessa forma que os sistemas sejam construídos de maneira 

independente dos dados transferidos entre eles. O protocolo define um conjunto de 



regras que devem ser seguidas pelo cliente e pelo servidor de modo a fazer o 

reconhecimento dos tipos de objetos manipulados e os métodos que devem ser 

usados para sua transferência. Assim, os usuários podem recuperar informação a 

partir de diferentes tipos de objetos armazenados em servidores distribuídos 

remotamente, bastando ativar os chamados "links" de hipertexto, que são objetos que 

associam o endereço de um objeto a um outro objeto já recuperado e disponibilizado 

ao usuário pelo software HTTP cliente, conhecido como Browser. 

Existem basicamente quatro passos em um processo de comunicação entre 

cliente e servidor considerando a arquitetura da Word Wide WEB: inicio, requisição, 

resposta e fechamento. Numa transação básica da WEB o programa cliente inicia o 

processo através do estabelecimento da comunicação TCPIIP (inicio), então requisita 

um determinado objeto especificando seu endereço único na rede (a URL do objeto). 

O tipo de conexão com o servidor é especificado na primeira parte do endereço URL 

(ftp, http, shttp etc.) e o objeto propriamente dito é definido na parte restante do 

endereço URL. A requisição é enviada ao servidor na forma de um comando GET ou 

POST. O mais comum é o método GET, no qual o cliente solicita (ou requisita) ao 

servidor que este envie ao cliente uma cópia do objeto por ele especificado, por 

exemplo, um arquivo HTML ou um arquivo de imagem, som etc. No outro método, 

POST, dados são enviados ao servidor pelo cliente e a forma como o servidor vai 

manipular esses dados é determinado pelo tipo de objeto especificado na linha URL 

de requisição. A resposta do servidor HTTP contém uma linha de status que define o 

resultado do tratamento realizado, que pode ser de sucesso (a requisição foi recebida 

interpretada e aceita pelo servidor), redirecionamento (o servidor solicita uma outra 

ação do cliente para completar a requisição), erro no cliente (a requisição contem erro 

de sintaxe) ou erro de servidor (o servidor não pode satisfazer uma requisição válida 

sintaticamente). Uma vez terminada a transferência do objeto requisitado o cliente o 

exibe e o servidor executa o fechamento da conexão. 

2.2.2 HTML: HyperText Markup Language 

O HTML é uma linguagem de marcação de texto usada para criar documentos 

de hipertexto portáveis entre diferentes plataformas. Não é uma linguagem de 

programação. Não possui comandos de controle de fluxo. Trata-se de um conjunto de 

comandos interpretados pelo programa cliente. Esses comandos propiciam a 

formatação dos objetos na tela do computador do usuálrio. O HTML pode representar 

hipertexto, menus de opções, exibir imagens, sons e vídeos, executar uma chamada 



externa a um programa, lidar com a disposição dos objetos quando a janela é 

redimensionada entre outras operações [I O]. 

2.2.3 URL: Uniform Resource Locator 

URL é a tecnologia de endereçamento de documentos da World Wide WEB. É 

uma tecnologia extensível, existem diferentes esquemas de endereçamento e outros 

podem ser incorporados de acordo com necessidades específicas. Esse método de 

endereçamento permite que cada objeto possua uma referencia única. Objetos 

idênticos podem ser armazenados em diferentes servidores, mas cada objeto será 

referenciado de forma unívoca e a linha de requisição URL encontrará apenas uma 

das várias possíveis cópias do mesmo objeto distribuídas por diferentes servidores. 

2.2.4 CGI: Common Gateway Interface 

CGI é um padrão para troca de informações entre aplicações externas e 

servidores HTTP. Um documento HTML que os programas clientes recuperam da 

WEB é estático, um programa CGI por outro lado é executado em tempo real, 

podendo dessa maneira prover informações de forma dinâmica aos usuários. 0 s  

mecanismos CGI permitem que um servidor WEB rode programas em "background" e 

transfira os resultados ao programa cliente (Browser) do usuário. São esses 

mecanismos que provêem funcionalidades para habilitar as requisições de um cliente 

de modo que sejam passadas para programas externos. Da mesma forma permitem 

que os dados resultantes dos processos solicitados pelo cliente sejam devolvidos e 

formatados conforme as solicitações do usuário. Notem que essa é uma transação 

típica num processo de busca de páginas WEB por palavras chave, isto é, o 

mecanismo dos portais de busca. Esse processo é comum na maioria das aplicações 

mais usadas atualmente na WEB (B2B, e-comerce etc). Programas CGI podem ser 

implementados em várias linguagens diferentes, incluindo UNIX Shell scripts, C, C++ e 

PEARL. A linguagem PEARL é uma das mais utilizadas entre essas linguagens 

porque permite a geração de programas com ótima performance e extremamente 

flexíveis, capazes de lidar com grandes volumes de dados e transações [I I]. 

2.3 O "Browser" 



O "Browser" é uma aplicação cliente da internet que permite ver as informações 

disponíveis nos servidores World Wide WEB, provendo também funcionalidades de 

interatividade com aplicações internet baseadas na plataforma WWW. A palavra 

"Browser", cujo significado tem ligação ao ato de utilizar interfaces de usuário para 

"navegar" através de repositórios on-line e ler conteúdos armazenados em meio 

eletrônico, certamente é anterior ao advento da WEB. O Browser como conhecemos 

hoje, cujo conceito é relacionado a interfaces gráficas amigáveis e dispositivos 

hipermídia, surgiu em 1993. O primeiro browser desenvolvido foi o "Mosaic", que 

trouxe consigo o conceito de "WEB Browser". Tecnicamente, um WEB Browser é um 

programa cliente que usa o HTTP para fazer requisições aos servidores WEB através 

da internet. Ainda hoje existe uma versão comercial do Mosaic, mas não é muito 

utilizada. Muitos de seus conceitos e características, no entanto, formam a base do 

primeiro WEB Browser de utilização em larga escala, o Netscape Navigator. Esse 

software foi um grande catalisador do processo de explosão da disseminação do uso 

da internet. A gigante da industria do software, Microsoft, rapidamente percebeu o 

poder dessa ferramenta e investiu alta monta de recursos no desenvolvimento do seu 

WEB browser, denominado Microsoft Internet Explorer. Atualmente esses dois 

softwares dominam praticamente todo o parque instalado de WEB browsers, seja em 

ambiente corporativo ou domestico. Existem outros, como o Opera, por exemplo, 

porém, com pouquíssima representatividade em relação a esses dois. Esses browsers 

também suportam e-mail (indiretamente, através de WEB-mail) e FTP (File Transfer 

Protocol). E bom lembrar, entretanto, que um WEB Browser não é pré-requisito para 

utilização dos protocolos de internet baseados em TCPIIP. Vale citar também o Lynx, 

um "Browser" não-gráfico, isto é, capaz de tratar apenas textos, para UNIX Shell e 

VMS. 

2.4 O Crescimento da Internet 

Anteriormente ao surgimento da Word Wide WEB a Internet era usada 

principalmente nas universidades e agências governamentais. Havia algumas 

empresas envolvidas no estudo e utilização da internet, mas seu envolvimento era 

pouco significativo, o esforço de pesquisa no desenvolvimento da grande rede, bem 

como na otimização de sua utilização estava concentrado no meio acadêmico. Houve 

então duas mudanças de grande impacto responsáveis por promoverem a abertura da 

internet ao público em geral. 



i) Um massivo incentivo governamental, principalmente Norte Americano. Muitos 

governos além de converterem seus sistemas para arquiteturas baseadas no 

TCPIIP, financiaram instituições públicas e privadas que dedicassem algum 

esforço na modernização da internet elou disseminação da sua utilização. 

j) Em 1991 a WWW foi desenvolvida, abrindo a tecnologia de internet as massas 

através da simplificação de sua utilização e amigabilidade das interfaces, que 

passaram a ser gráficas. Assim, um número grande, e cada vez maior, de 

"não-iniciados" puderam compartilhar dessa extraordinária tecnologia e assim 

contribuir para seu desenvolvimento. Tanto do ponto de vista da infraestrutura 

tecnológica, desenvolvendo novas aplicações, quanto de sua potencialidade de 

utilização e prestação de serviço a sociedade em geral. 

Esses dois eventos resultaram em um crescimento incrivelmente acelerado do 

número de Hosts e usuários na internet. Hosts são computadores diretamente ligados 

a internet, cada Host pode prover acesso a internet para centenas de terminais 

conectados a ele. 

As estatísticas de utilização e crescimento da internet são medidas em função 

do número de Hosts conectados. Uma vez que centenas de terminais de 

computadores podem acessar a internet através de um único Host, a medição dos 

Hosts obviamente obtém um número menor do que um número de usuários. Estima-se 

que para cada 20 milhões de Hosts existam de 50 a 150 milhões de usuários 

acessando a internet pelos "quatro cantos" do mundo. Note-se que a estimativa é 

imprecisa. 

Importante lembrar que devido ao tremendo crescimento desses números 

ligados a internet o atual sistema de numeração para endereços IP utilizado pelo 

TCPIIP para identificar usuários tornar-se-á insuficiente dentro de poucos anos. Já 

existem sistemas de endereçamento alternativos sendo pesquisados, porém, podemos 

esperar necessidades de mudanças significativas nos equipamentos e programas 

atuais. Provavelmente uma mobilização semelhante aquela que observamos no 

famoso "Bug do Milênio". Talvez até mais dramática. 

Vejamos o crescimento da internet ao longo dos 27 anos passados: 

9 1977: 1 1 1 Hosts conectados a Internet 

1981 : 21 3 Hosts 

9 1983: 562 Hosts 

> 1984: 1,000 Hosts 

> 1986: 5,000 Hosts 

9 1987: 10,000 Hosts 

9 1989: 100,000 Hosts 



> 1992: 1,000,000 Hosts 

> 2001 : 150 - 175 milhões de Hosts 

> 2002: mais de 200 milhões de Hosts 

Estima-se que no ano de 2010 por volta de 80% do planeta está utilizando a 

Internet. 

Em setembro de 2002 a internet atingiu dois números históricos: 

a) 200.000.000 de Ips 

b) 840.000.000 de Usuários 

Fonte: Internet Society ( http://www.isoc.orq/ ) 

É interessante comparar o crescimento da internet com outros dois importantes 

produtos tecnológicos que se tornaram grandes sucessos de público, o Rádio e a 

Televisão. 

Para atingir um Mercado de 50 milhões de usuários o Radio levou 38 anos. A 

televisão foi mais rápida e levou apenas 23 anos para chegar aos olhos e ouvidos de 

50 milhões de pessoas. A internet levou meros quatro anos para atingir 50 milhões de 

usuários. 

2.4.1 Onde estão as informações realmente valiosas da Internet? 

Muito mais do que explicar os problemas da internet, como sugere o título 

desse capítulo, enaltecemos seu advento como uma das mais surpreendentes 

criações da ciência. De fato, é assim que todos nós a reconhecemos hoje, uma 

ferramenta tecnológica poderosa o bastante para influenciar os destinos da história da 

sociedade. O "Problema" mencionado no início dessa dissertação é, na verdade, 

decorrente de uma das características mais importantes e benéficas da Internet, a sua 

"Democracia" absoluta. 

Essa democracia promove uma caudalosa corrente de documentos eletrônicos 

para dentro da infraestrutura de armazenamento. O caráter permissivo que catalisou o 

processo de crescimento dos números gigantescos que envolvem qualquer aspecto da 

Grande Rede também fez com que matérias diversas, controversas entre si, 

supérfluas, moralmente ofensivas, falsas e até criminosas compartilhassem a mesma 

infraestrutura que as valiosas informações disponíveis na rede. Dessa forma é muito 

comum que ao tentar pesquisar determinado assunto, digamos, sério, o usuário seja 

soterrado por uma avalanche de documentos sem qualquer serventia para seu 

propósito. É uma grande dificuldade encontrar dentro desses milhões de fontes de 



informação aquela realmente relevante em função dos nossos anseios. Os itens a 

seguir tratam, primeiro, das técnicas computacionais de mineração de dados dispostos 

em meio eletrônico, e em seguida, da arte de usar essas técnicas para garimpar 

informações preciosas na natureza bruta da selva virtual da internet. 

2.5 Mineração de Dados 

A Mineração de Dados - ou Datamining - é a tecnologia usada para descobrir 

informação potencialmente útil e previamente desconhecida existente em massas de 

dados volumosas o bastante para tornar praticamente inviável essa descoberta 

através da observação de um profissional especialista [12]. 

O Datamining pode ser definido como o uso de técnicas automáticas de 

exploração de grandes quantidades de dados de forma a descobrir novos padrões e 

relações que, devido ao volume de dados, não seriam facilmente descobertos a olho 

nu pelo ser humano. 

Ainda que as técnicas do datamining sejam antigas, apenas nos últimos anos 

passaram a ser usadas como exploração de dados. Isso se deu pelos seguintes 

motivos: 

O volume de dados disponível atualmente é enorme e o Datamining é um 

conjunto de técnicas que só se aplicam a grandes massas de dados, pois 

necessita disto pra calibrar seus algoritmos e extrair dos dados conclusões 

conf iáveis. 

Os dados estão sendo organizados. Com a tecnologia do datawarehousing, os 

dados de várias fontes estão sendo organizados e padronizados de forma a 

possibilitar sua organização dirigida para o auxílio a decisão. As técnicas de 

datamining necessitam de bancos de dados limpos, organizados e 

padronizados. 

0 s  recursos computacionais são potentes. O datamining depende de muitos 

recursos computacionais para operar seus algoritmos, o aumento da potência 

computacional decorrente do avanço da microeletrônica e a queda nos custos 

de aquisição de computadores possibilitaram o uso do datamining na sua 

plenitude. O avanço da área de banco de dados veio auxiliar imensamente a 

mineração de dados, os bancos de dados distribuídos constituíram-se em uma 

plataforma de suporte a rápida conversão de dados para meios magnéticos. 

A competição empresarial exige técnicas cada vez mais eficientes de suporte a 

decisão. Empresas dos setores financeiros e de telecomunicações 

experimentam a cada dia uma competição mais acirrada. Como essas 



organizações sempre detiveram enormes volumes de informações em seus 

bancos de dados além de possuírem uma cultura de pesados investimentos 

em tecnologia de informação, é natural que o datamining tenha iniciado sua 

evolução dentro dos limites dessas empresas. Hoje, várias empresas dos mais 

diversos ramos de atividade procuram adquirir e manter grandes volumes de 

dados, aplicando sobre eles ferramentas de datamining no intuito de obter 

subsídios consistentes para seus processos de tomadas de decisão. Para 

outras empresas a venda de informações obtidas através dessas técnicas é 

uma das fontes de renda. 

e) Programas comerciais de datamining já podem ser adquiridos. As técnicas de 

datamining são antigas conhecidas da Inteligência Artificial, entretanto somente 

recentemente elas saíram dos laboratórios de pesquisa para o mercado. 

Pacotes já podem ser encontrados no comércio de software. O Estado da Arte 

nessa área, todavia, encontram-se ainda no campo acadêmico. 

2.5.1 Metodologias de Mineração de Dados 

A mineração de dados pode ser realizada de três diferentes formas, em função 

do nível de conhecimento acerca do problema estudado. Se nada se sabe sobre o 

comportamento do fenômeno, pode-se simplesmente deixar que as técnicas 

automáticas do datamining procurem nos dados relações novas escondidas, isto é, 

que a olho nu não poderiam ser localizadas com facilidade. A esse método damos o 

nome de Descoberta Não Supervisionada de Relagões [ 131. 

Quando se possui algum conhecimento sobre o universo pesquisado ou existe 

alguma idéia sobre que tipo de relação se espera encontrar, pode-se definir uma 

hipótese e verificar sua confirmação ou refutação por meio da metodologia 

denominada Testagem de Hipótese. Finalmente, quando se tem um alto grau de 

conhecimento do assunto, área de atuação e das relações que se deseja estudar, 

procede-se com a metodologia conhecida como Modelagem Matemática dos Dados. 

Vejamos um exemplo da utilização dessas três técnicas. Suponha que uma 

rede de hipermercados, não dispondo de nenhum problema específico a ser resolvido 

deixe que seus computadores vasculhem seus bancos de dados livremente nas horas 

de ociosidade de seu centro de processamento de dados. Essa busca 

descompromissada com qualquer relação preestabelecida justifica o adjetivo "Não 

supervisionado" da técnica. A intenção é encontrar relações novas entre os dados 

estudados. 



Uma vez encontradas essas relações deve-se analisá-las sob a luz das 

diretrizes de marketing da empresa de forma a separar as relações com potência1 de 

agregação de valor a base de conhecimentos daquelas sem nenhuma utilidade. Por 

exemplo, digamos que entre as várias relações descobertas existam duas que 

despertaram interesse: 

a) Mulheres consomem mais chocolates do que homens; 

b) Consumidores de chocolate consomem muitos produtos light. 

Isto pode sugerir aos gerentes que mantenham as prateleiras de chocolate 

próximas as de produtos dietéticos de forma a estimular a compra de um quando o 

consumidor procurar pelo outro. As relações encontradas através da técnica de 

Descoberta Não Supervisionada de Relagões partiram de uma exaustiva observação 

sobre os dados e gerou um resultado pratico bastante relevante, com aplicações 

imediatas e que também podem servir de matéria prima para um processo de 

Testagem de Hipótese. 

De posse do conhecimento dessas relações um especialista pode, ao analisá- 

Ias supor que os consumidores de chocolate possuam uma natural preocupação com 

sua estética, o que os levaria a consumir produtos dietéticos. Se essa hipótese for 

comprovada é possível que esses consumidores sejam também frequentes 

compradores de produtos de beleza. Para verificar se sua hipótese procede, esse 

especialista lança mão da metodologia de Testagem de Hipótese. Caso a hipótese 

seja confirmada medidas no sentido de estimular a compra conjunta de chocolates, 

produtos dietéticos e produtos de beleza podem ser implementadas. 

Finalmente, o especialista poderia analisar com maior profundidade o perfil 

sócio-econômico desse consumidor, pois seria interessante avaliar se ele teria 

condições de comprar chocolates finos, mais caros, além dos já disponíveis nas 

prateleiras do hipermercado. Para isso utiliza-se a metodologia da Modelagem 

Matemática dos Dados. Podendo, com o auxílio dessa técnica, avaliar se a quantidade 

de consumidores com tal perfil compensaria o investimento em uma seção de 

chocolates finos. Relações matemáticas entre os dados podem ser criadas de modo a 

permitir que previsões de venda e margens de lucro sejam calculadas. E os 

investimentos e o plano de marketing sejam elaborados com subsídios técnicos 

consistentes minimizando riscos e maximizando retorno sobre investimentos. 

Esse exemplo mostra como as três metodologias do Datamining podem ser 

utilizadas sequencialmente em função do aumento do nível de aprimoramento da base 

de conhecimentos. 



2.5.2 Técnicas de Mineração de Dados 

Qualquer uma das três possíveis metodologias do Datamining necessita 

basicamente das mesmas técnicas para sua realização. As técnicas são de caráter 

genérico e podem ser implementadas por meio de diferentes ferramentas, como 

Redes Neurais Artificiais, modelos estatísticos e Inteligência Artificial Simbolista ou 

conexionista. Existe um grande numero de técnicas básicas, contudo nos deteremos a 

cinco técnicas gerais que abraçam didaticamente todas as outras propiciando uma 

visão global mais apropriada a introdução do assunto. 

2.5.2.1 Classificação 

A classificação é uma das técnicas mais utilizadas do datamining. Por uma 

razão muito simples, ela uma das tarefas cognitivas humanas mais realizadas no 

auxílio a compreensão do ambiente em que vivemos. Estamos sempre classificando o 

que percebemos a nossa volta: grupos de relações humanas diferentes (colegas de 

trabalho, amigos, familiares etc.), grupos de regras de comportamento adequadas aos 

diferentes ambientes, estereotipando classes de pessoas, reconhecendo objetos 

desconhecidos pela associação deles a classes de objetos previamente conhecidos e 

assim por diante. 

Como no mundo físico nada é exatamente igual por mais semelhante que 

pareça, para criar classes é necessário afrouxar as exigências de igualdade e permitir 

que detalhes sejam desprezados e somente as características principais sejam 

consideradas. Por exemplo, se um protótipo super avançado de automóvel passar 

pela nossa frente, saberemos que se trata de um automóvel mesmo que 

desconheçamos se ele é movido a fusão nuclear, energia solar ou um novo tipo de 

combustível biodegradável. Sabemos que o objeto a nossa frente é um automóvel por 

estar trafegando em via pública, possuir quatro rodas, estar transportando pessoas e 

outras características, ainda que tenha um design totalmente original e bastante 

diferente do que concebemos como automóvel. 

Redes neurais artificiais, estatística e algoritmos genéticos estão entre as 

ferramentas mais utilizadas nos processos de classificação de dados. 

2.5.2.2 Estimativa 



Estimar algum índice é determinar diante de dados do passado ou de dados de 

outros índices semelhantes sobre os quais se tem conhecimento qual o valor mais 

provável que tal índice assumirá em determinada circunstância. 

A arte de estimar e exatamente esta: Determinar da melhor forma possível um 

valor baseando-se em outros valores de situações semelhantes, mas nunca 

exatamente idênticas. Redes neurais artificiais, estatística, algoritmos genéticos e 

"Simulated Annealing" são algumas ferramentas muito utilizadas para estimar 

grandezas. 

2.5.2.3 Previsão 

A técnica de previsão resume-se na avaliação do valor futuro de algum índice, 

baseando-se em dados do comportamento passado deste índice. A previsão pode 

incluir tarefas como determinar se o índice da bolsa de valores subirá ou descerá 

amanhã, qual será a densidade demográfica de uma certa cidade ou região daqui há 

dez anos, qual será a lucratividade de um negócio etc. O único meio de avaliar se uma 

determinada previsão foi bem feita é aguardar o acontecimento e verificar o quanto foi 

acertada ou não a previsão realizada. Sem dúvida a previsão é uma das tarefas mais 

difíceis não somente em datamining, mas em nossa vida cotidiana. Redes neurais 

artificiais e estatística são ferramentas utilizadas em previsão. 

2.5.2.4 Análise de Afinidade 

Identificar a ocorrência simultânea de eventos, bem como a coexistência de 

objetos em conjuntos de dados são tarefas típicas da Análise de Afinidade. Por 

exemplo, pode-se estudar hábitos de consumo de uma grande massa de clientes de 

um hipermercado sob a ótica da Análise de Afinidade e, com isso, identificar produtos 

que são comumente comprados em conjunto. Evidentemente, não se quer descobrir 

que muitos consumidores que compram carne também compram carvão e sal pra 

churrasco, isso é obvio e não requer estudo aprimorado. A descoberta de uma relação 

aparentemente insólita como a compra conjunta de fraldas descartáveis e cervejas 

pode despertar grande interesse no aprofundamento do estudo do caso na tentativa 

de encontrar uma razão para um fato que, certamente, não poderia ser identificado 

sem o uso de ferramentas computacionais e algoritmos de inteligência artificial. RNAs, 

Algoritmos Genéticos, Lógica "Fuzzy" são ferramentas utilizadas em Análise de 

Afinidade. 



2.5.2.5 Análise de Agrupamentos 

A Análise de Agrupamentos difere da Classificação no seguinte aspecto: a 

classificação consiste em identificar uma classe pré-existente na qual um novo item 

deve ser inserido, enquanto que a análise de agrupamentos consiste em esquadrinhar 

uma grande massa de dados com o objetivo de identificar elementos semelhantes o 

suficiente para poderem constituir agrupamentos entre si. A análise de agrupamentos 

é uma técnica tão importante dentro do contexto desse nosso trabalho que dedicamos 

a ela todo o capitulo quatro. Por isso não nos estenderemos mais nesse assunto por 

enquanto. 

2.6 Mineração de Dados na WWW - Webmining 

O potencial do Webmining está na aplicação de algoritmos de mineração de 

dados existentes e também dos novos algoritmos que surgirão em função das 

necessidades específicas do paradigma da Internet [14]. Isso pressupõe a tentativa de 

descoberta de informação nos logs de utilização registrados pelos servidores, dados 

obtidos espontaneamente dos usuários (clientes), e também subliminarmente, através 

do rastreamento de seus perfis de compras ou dos produtos e serviços utilizados [I 51. 

A teoria do Webmining pode ser subdividida em três áreas: 

Mineração de Conteúdo; 

Mineração da Estrutura; 

Mineração de Utilização. 

A mineração de conteúdo é a extração de informação a partir das páginas da 

Internet, os serviços de busca podem ser enquadrados nessa categoria, assim como 

os WEB Crawlers, Spiders e outros agentes genericamente conhecidos como robôs 

(robots). Este trabalho trata especificamente desse tipo de Webminning, posto que se 

importa com o conteúdo das páginas HTML sob o ponto de vista do assunto tratado 

em seu texto [I 61. 

A mineração de estrutura [I71 é a aplicação da mineração dos dados para 

reconstrução da estrutura de um WEB site ou de um conjunto de sites. Trata-se de um 

campo de pesquisa aplicado no estudo da estrutura de ligação entra as páginas com o 

propósito de recuperar documentos mais relevantes. Essa teoria parte do principio 

intuitivo de que se um determinado documento WEB menciona, através de um 

hiperlink, um outro documento é porque esse outro documento possui informação 



relevante dentro do contexto do assunto tratado no primeiro documento. Dentre as 

técnicas implementadas pelo projeto Google estão algumas que implementam 

conceitos de mineração de estrutura, nele, uma das formas de superavaliar uma 

determinada página é a constatação de que várias outras páginas possuem links 

apontando para ela. 

A mineração de utilização [18] consiste em examinar os registros de logs dos 

servidores WEB que armazenam dados sobre a navegação do usuário dentro de um 

WEB site específico para mapear o comportamento a as preferências desse usuário. 

Este tem sido um dos mais cobiçados objetos de estudo devido ao seu apelo 

comercial. As deduções obtidas a partir do estudo dos resultados da aplicação de 

"WEB-usage mining" podem, entre outras coisas: 

Compreender a dinâmica do comportamento de seus clientes e visitantes; 

Aprimorar o conhecimento a respeito dos gostos e preferências dos clientes; 

Determinar a taxa de conversão entre visitantes e compradores efetivos; 

Entender quem está comprando o quê no site; 

Compor dinamicamente uma página mais apropriada ao gosto do cliente a 

partir de sua identificação no site; 

Descobrir referências cruzadas entre os dados que auxiliem a criação de novos 

produtos e serviços; 

Medir com precisão o retorno sobre os investimentos em marketing etc. 

Os sistemas de e-commerce utilizam frequentemente essas técnicas. Inclusive, 

nem sempre se pode ter certeza se as empresas que coletam e detém nossos dados o 

fazem com honestidade e ética. 

O nosso trabalho pode ser classificado única e exclusivamente na categoria de 

mineração de conteúdo. A estrutura das páginas é absolutamente descartada no 

processo de formação do dicionário de dados e dos histogramas, que são os vetores 

derivados dos documentos HTML. Tão pouco nos interessa a utilização que o usuário 

faz da Internet, como ele navega, o que compra ou deixa de comprar. É importante 

ressaltar, no entanto, que nossa abordagem sobre o conteúdo das páginas é pouco 

usual mesmo dentro dessa categoria de Webmining. O mais comum é a abordagem 

encontrada nos mecanismos de pesquisa de páginas (portais de busca), que procuram 

pelas páginas através de palavras chave ou expressões ou até mesmo algumas 

combinações lógicas da existência ou não de determinadas palavras dentro do escopo 

da página. Neste trabalho apresentamos uma forma de classificar, através de técnicas 

computacionais de Inteligência Artificial, as páginas da Internet de acordo com as 



matérias por elas apresentadas. O resultado gerado é apresentado na forma de um 

mapa de objetos gráficos representando as páginas. Esses objetos são os neurônios 

da camada de saída da rede SOM e ao final do processo apresentam-se 

geograficamente dispostos de acordo com o conteúdo das páginas, de modo que 

quanto mais próximos os objetos tanto mais semelhantes os assuntos tratados pelos 

artigos publicados. O resultado demonstrado na Camada de Saída da rede neural 

artificial do tipo Mapa Auto-Organizável é chamado de Mapa. 

Veremos a seguir um exemplo da utilização desse tipo de RNA na mineração 

de dados armazenados eletronicamente no formato HTML, que é o formato mais 

comum na World Wide Web, trata-se do projeto WEBSom, desenvolvido pela equipe 

do professor Teuvo Kohonen [I 91. 

2.7 O projeto WEBSOM 

As técnicas avançadas de recuperação da informação (RI), são uma das áreas 

de investigação mais ativas dentro do estudo de redes neurais [20]. Há anos 

pesquisadores em todo o mundo vêm trabalhando em modelos de representação de 

conteúdos de documentos que representem uma superação dos modelos já clássicos, 

que consistem na equiparação exata de termos de busca fornecidos pelo usuário 

contra os termos de indexação existentes nos arquivos presentes em uma base de 

dados. Conforme demonstrado por Moya-Anegón e? a1 [21] estes modelos alternativos 

estão apoiados no conceito matemático denominado coeficiente de similaridade. 

Um dos mais conhecidos é o modelo de espaço vetorial definido por Salton [22] 

no desenvolvimento de seu projeto SMART, aonde s documentos são representados 

por vetores n-dimensionais, sendo n o número de termos de indexação. Este espaço 

multidimensional representa fielmente a complexidade de relações de conteúdo de um 

grupo determinado de documentos. Entretanto, é praticamente impossível visualizar 

este espaço, por isso é necessário apelar para diversas técnicas computacionais 

denominadas algoritmos de redução de dimensão de vetores, que permitem gerar uma 

representação aproximada e representativa de tal complexidade. 

Entre os algoritmos mais conhecidos se encontram: 

Análise de Componentes Principais (PCA), 

Escalonamento Multidimensional (MDS), e 

Análise de Agrupamento, ou Cluster Analisys [23]. 



A estes é possível adicionar um quarto modelo, apoiado no tratamento da 

informação mediante redes neurais artificiais (RNA). 

Referimo-nos a um modelo específico de RNA denominado Mapa Auto- 

Organizável (Self-Organizing Map ou SOM), também conhecido como modelo de 

Kohonen ou rede SOM, que trabalha sob o princípio de auto-organização e 

agrupamento de vetores unidimensionais em um espaço bidimensional. 

2.7.1 Websom - a interface gráfica de usuário 

No princípio dos anos 80, Kohonen [24] demonstrou que uma informação de 

entrada por si só, caso possua uma estrutura própria e uma descrição funcional do 

comportamento da rede, seria suficiente para forçar a formação de mapas topológicos. 

Estes mapas apresentam a característica de organizar a informação de entrada 

classificando-a automaticamente. O princípio é bastante simples: podemos imaginar a 

SOM como uma caixa que recebe informação de entrada (numérica) e que a saída 

apresenta uma matriz de pontos (neurônios) que chamaremos mapa (ou Matriz de 

Saída). 

A informação de entrada se processa de tal forma que cada uma ocupa um 

lugar no mapa. Para isso a rede deve realizar uma grande quantidade de cálculos com 

uma série de dados de exemplo. Este processo é denominado "treinamento da rede" 

(ou aprendizado da rede). Uma vez treinada, a rede pode receber dados novos que irá 

ordenando em um determinado lugar do mapa de saída. O importante é que a rede 

sempre colocará o mesmo dado no mesmo lugar do mapa, e tenderá a agrupar os 

dados similares na mesma zona do dito mapa. 

Foi o próprio Kohonen que, na Universidade Tecnológica de Helsinque, 

utilizou suas concepções do SOM para classificar os grandes volumes de informações 

procedentes de um grupo de notícias Usenet [25]. Este projeto é denominado de 

Websom e uma imagem de seu resultado pode ser observada abaixo. As áreas mais 

claras da imagem indicam maior densidade de informação que as regiões escuras, e 

os temas aparecem resumidos em mnemônicos que representam as palavras mais 

significativas dos textos agrupados em cada localização do mapa. 

Quando se seleciona uma determinada zona se acessa primeiro um mapa 

ampliado da mesma, juntamente com uma lista de documentos relacionados 

tematicamente. 

O sistema Websom é capaz de ordenar tematicamente de forma satisfatória as 

mensagens do grupo de notícias. Para isso utiliza um método que consta, 

resumidamente, dos seguintes passos: 



As mensagens são recebidas e se elimina toda a informação não 

textual. 

Desprezam-se aquelas palavras que apresentam uma baixa ocorrência 

e são tratadas como entradas vazias. 

Eliminam-se as palavras comuns que dificultam a discriminação 

temática, as "stop words". 

Gera-se um primeiro mapa de categorias de palavras. Estas são 

ordenadas de forma que as palavras que tendem a aparecer no mesmo 

espaço formam a mesma categoria. 

Este mapa é utilizado para filtrar a informação dos documentos. Com a 

informação filtrada se gera um segundo mapa. 

Figura 2.1 O mapa de resultados apresentado pelo WEBSOM. 

Fonte: http://websom.hut.fi/websom/milliondemo/html/root.html 

O primeiro experimento foi realizado com textos recolhidos de um "news group" 

exatamente pelo fato de que nesses casos uma linguagem não formal é utilizada, 

imprimindo assim uma maior dificuldade na interpretação automática dos conteúdos 

dos textos. Esse expediente foi utilizado com o intuito de por a prova a capacidade da 

rede SOM. Outros experimentos foram realizados e publicados posteriormente 

utilizando outras fontes de dados. Bibliotecas eletrônicas de grandes volumes foram 

submetidas a rede neural desenvolvida nesse projeto para testar sua performance 



diante de grandes massas de dados. A maior coleção organizada em um único mapa 

consistiu em aproximadamente sete milhões de sumários de patentes (abstracts). 

Precisamente 6.840.568 documentos foram mapeados na matriz de saída de uma 

rede SOM com 1.002.240 neurônios. 

2.7.2 A relação do projeto Websom com este trabalho 

Quando tivemos a idéia de desenvolver esse trabalho não sabíamos da 

existência do Websom. Tomamos conhecimento desse belo projeto durante nossas 

pesquisas pela internet. Inclusive, nosso trabalho evoluiu bastante antes de 

encontrarmos o websom. A princípio tivemos uma grande frustração imaginando que 

nossa idéia já havia sido detalhadamente desenvolvida e implementada. Mas logo 

notamos diferenças conceituais que nos impulsionaram em nossa pesquisa e o projeto 

da universidade de Helsinque tornou-se uma excelente fonte de pesquisas. 

O Websom tem pontos em comum com nosso trabalho, como a utilização de 

Mapas Auto-Organizáveis e a pesquisa em documentos disponíveis em formato 

HTML. Nossa abordagem, porém, é outra. 

Imaginamos uma ferramenta para apoiar pesquisas dinâmicas. O Websom tem 

um caráter estático, dada uma grande massa de documentos aplica-se sobre ela uma 

organização que dispõe tais documentos segundo a semelhança de seus conteúdos. 

Uma ferramenta do tipo "browser" é então disponibilizada ao usuário para que esse 

possa navegar por esses grupos de documentos. A biblioteca de textos não pode ser 

fornecida por esse usuário, ele já encontra a biblioteca previamente processada. 

Nosso projeto permite que o usuário submeta um conjunto de documentos escolhidos 

por ele a rede neural SOM, tem um caráter dinâmico. Outro aspecto que distingue os 

dois projetos é quanto ao problema a ser resolvido, proposto a cada uma das 

implementações. O Websom se propõe a facilitar a busca de um conjunto documentos 

semelhantes dentro de uma enorme biblioteca elet~ônica, nosso projeto pretende 

encontrar dentre as poucas centenas de documentos já recolhidos na Web através de 

um mecanismo de busca qualquer, aqueles documentos que têm conteúdo relevante 

em face da necessidade específica de informação que o usuário tem. Essas são as 

principais diferenças conceituais entre os dois projetos, das quais derivam 

implementações bastante diferentes. 



Capítulo 3 

Extração de Propriedades de Hipertexto 

"Start by doing what's necessary, then what's possible, 
and suddenly you are doing the impossible." 

St. Francis of Assisi (1 181 -1 226) 

3.1 Pré-processamento - Extração de Texto 

Para que nosso algoritmo computacional possa classificar documentos, 

agrupando-os segundo seus padrões, é necessário transformá-los em vetores de 

valores numéricos, chamados histogramas [26]. Essa transformação segue regras 

coerentes de modo que o vetor gerado seja um padrão representativo do documento 

que o originou. Se esses vetores correspondem, sob algum aspecto, aos documentos 

originais, a classificação desse conjunto de vetores corresponderá a uma classificação 

do conjunto de documentos. 0 s  agrupamentos identificados através da similaridade 

entre os vetores corresponderão aos grupos de documentos de conteúdo similar [27]. 

A esse processo chamamos de Vetorização de documentos, e é constituído de 

uma seqüência de operações. 

3.2 Primeiras Etapas - Um e Dois 

O primeiro passo do processo de vetorização de um documento HTML é 

separar do texto as tags da linguagem. 

Uma vez eliminada as marcações da linguagem HTML e obtido o texto, 

eliminamos dele as palavras de uma ou duas letras. Assim são excluídas palavras 

como "I", "if", "or" etc., que não são representativas para o nosso propósito. 

Executamos, dessa forma, o segundo passo. 

3.3 Etapa Três 

No terceiro passo, as palavras que permaneceram no escopo são submetidas 

a uma triagem de palavras vazias, sem significado, que fazem parte de um conjunto 

pré-definido. Tais palavras são conhecidas como "stop words" [28] e existem várias 



coleções delas disponíveis na internet. Esse conjunto pode ser ampliado de acordo 

com as necessidades do projeto. Com esse recurso, além de descartar palavras 

maiores que não têm valor nenhum para identificação de padrões nos documentos, 

como "afterwards" ou "everything", também eliminamos pequenas palavras como "the" 

ou "for", assegurando, porém a manutenção das palavras de três letras que podem ser 

significativas como "air", "bet", "sky" ou "bag", por exemplo. 

3.4 Etapa Quatro 

Quarto passo: radicalização dos termos. A radicalização tem o intuito de 

desconsiderar a flexão dos sufixos, reconhecendo como elementos idênticos palavras 

que se distinguem apenas pelos sufixos, como "conditional" e "condition" ou "operator" 

e "operate", por exemplo. A necessidade desse processo decorre do fato que 

queremos reconhecer como um padrão as freqüências de ocorrências de 

determinados termos dentro de um grupo de documentos similares. Considerando a 

hipótese de que documentos sobre assuntos comuns terão termos chaves ocorrendo 

com maior freqüência, esse passo propicia o reconhecimento de padrões mesmo entre 

documentos de autores com estilos literários diferentes, bem como entre aqueles que 

possuem abordagens diferentes do mesmo tema. Digamos, um texto que fala de um 

assunto no passado e outro sobre o mesmo assunto na atualidade ou no futuro. 

Transformar palavras de mesma origem, porém com sufixos diferentes, em termos 

idênticos é fundamental nesse contexto, além dos exemplos expostos acima, é fácil 

inferir outros intuitivamente. 

Na língua portuguesa ocorre um vasto uso dos prefixos e estes devem ser 

considerados num algoritmo de radicalização de palavras para textos em português. 

Para o inglês, no entanto, o custo da complexidade agregada ao algoritmo não se 

compatibiliza ao beneficio obtido diante do objetivo proposto, como sugerido pelo 

próprio criador do algoritmo Dr. Martin Porter. 

3.4.1 O Algoritmo de Extração de Raízes - Porter Stemmer 

Usamos o algoritmo de Porter [29] para eliminação de sufixos. Trata-se de um 

algoritmo determinístico, que considera características específicas da língua inglesa e 

somente a ela pode ser aplicado com sucesso. Existem vários algoritmos que utilizam 



a mesma mecânica sugerida no algoritmo de porter' e que são específicos para outras 

línguas, muitos deles propostos pelo próprio Dr. Porter. A explicação detalhada do 

algoritmo de Porter (suffix streaming) que utilizamos nesse trabalho pode ser obtida a 

partir de sua página pessoal na internet: 

Aplicando a técnica de radicalização de palavras obtemos um número menor 

de termos diferentes, melhorando a performance da vetorização. Obtemos também 

uma ponderação mais otimizada dos termos chaves do documento. O que aprimora o 

processo de identificação de padrões, evitando que um termo importante fique 

dissimulado pelas flexões de sufixos. Como resultado do processo de radicalização 

das palavras obtemos um vetor auxiliar contendo todos os termos do documento, 

salvo as eliminações já descritas. 

3.5 Quinta Etapa da Extração de Propriedades de Hipertexto 

Assim, podemos iniciar o quinto passo do processo de vetorização de 

documentos, que consiste em transformar esse vetor em uma matriz de dimensões 

2xN onde N é a quantidade de termos distintos encontrados no documento. O eixo X 

dessa matriz possui duas posições, que armazenam o termo associado a sua 

freqüência dentro do documento. O algoritmo dessa transformação é trivial, como 

pode ser observado abaixo. 

Para cada documento d 
Para cada termo t no documento 

Para cada elemento do vetor resultado 
Se termo[t] = elemento[i][O] 

Elemento[i][l] = Elemento[i][l] + 1 
Senão 

Inclui elemento[j] no vetor resultado 
Elemento[j][O] = termo[t] 
Elemento[i][l] = 1 

Esse processo é repetido para cada um dos documentos pertencentes ao 

universo pesquisado. Como resultado obtemos um conjunto de M matrizes 2xN, onde 

M é igual a quantidade de documentos do universo pesquisado. O valor de N é 

variável, dependendo da quantidade de termos distintos no documento original. 

' O algoritmo Porter Stemming é público e está disponível via internet no endereço 
http://www.tartarus.org/-martin/PorterStemmer/ 



3.6 Etapa Seis da Extração de Propriedades de Hipertexto 

O sexto passo, consiste em percorrer essas matrizes para compor uma nova 

matriz 2xW onde W é a quantidade de termos diferentes considerando todos os 

documentos do escopo. Nesse processo aproveitamos para computar em quantos 

documentos encontramos um determinado termo. Assim a matriz 2xW conterá no seu 

eixo X (de duas posições) o termo associado ao número de documentos em que ele 

ocorre pelo menos uma vez. O algoritmo para construção dessa matriz é muito 

semelhante ao da etapa anterior. 

3.7 Heurísticas de Tresholding 

A matriz Mx2 obtida no passo anterior é a matéria-prima para a aplicação das 

heurísticas de limitação da quantidade depalavras que farão parte do processo 

principal de classificação de documentos. O objetivo agora é a obtenção de um 

conjunto de termos restrito aqueles cujo significado seja representativo de um grupo 

de documentos comuns [30]. Este é o sétimo passo. 

A escolha dessas palavras significativas é de vital importância para que seja 

otimizada a equação custo do processamento versus precisão na classificação. Deve- 

se reduzir a quantidade de palavras ao mínimo possível com vistas ao ganho na 

performance geral do aprendizado da rede neural artificial. Não se pode prescindir, 

todavia, do cuidado de garantir que cada grupo de assuntos contidos nos documentos 

pesquisados esteja significativamente representado. A idéia básica nesse momento é 

excluir duas categorias de termos. Aqueles que ocorrem em poucos documentos, 

posto que estes termos serão, para os documentos que os contém, parâmetros que os 

tornam peculiares diante do universo pesquisado, não sendo úteis para a formação de 

conjuntos de documentos similares. E os termos que ocorrem em muitos documentos, 

pois esses termos são exatamente as palavras vazias (stop words) para aquele 

universo específico de documentos [31]. A coleção pré-definida de stop words é 

composta de palavras que não são significativas, a princípio, em nenhum contexto. 

Nesse ponto do processo podemos identificar palavras que, por ocorrerem em muitos 

dos documentos do escopo, não podem ser significativas para efeito de agrupamentos 

neste contexto específico. São palavras (termos) que por algum motivo aleatório 

ocorrem indistintamente nos documentos do conjunto pesquisado, provavelmente 

misturando-se em documentos de conteúdos absolutamente diferentes. 



Portanto, definimos estes limites de corte (inferior e superior) em função do 

número de documentos em que o termo ocorre (independente de sua frequência 

interna ao documento). Com isso pretendemos selecionar apenas aqueles termos que 

ocorrem em um número de documentos próximo da quantidade de elementos em cada 

conjunto. Notem que se essas quantidades de documentos em cada conjunto forem 

muito díspares tanto mais difícil será o acerto na definição dos "thresholds". Em 

algumas demonstrações de resultados apresentadas neste trabalho foram usadas 

quantidades exatas de documentos em cada conjunto. Montamos um universo com 

400 documentos sobre quatro assuntos distintos sendo que cada assunto é 

representado por 100 documentos. Foram feitas experiências com conjuntos 

disparatados e foi observada uma depreciação no resultado final da classificação em 

função da discrepância entre os valores encontrados para as quantidades de 

ocorrências de termos significativos dentro do universo pesquisado. Intuitivamente, é 

dedutível que conjuntos pequenos de documentos serão representados por termos 

que ocorrem poucas vezes (em poucos documentos), e que conjuntos grandes serão 

definidos por termos que ocorrem muitas vezes considerando o universo total de 

documentos. Essa característica tende a transportar as palavras significativas para 

além dos limites (thresholds) e serem então eliminadas do vetor de termos 

significativos. Existem heurísticas aplicáveis que minimizam esse efeito, considerando 

não só a quantidade de documentos em que o termo ocorre como esse índice em 

relação a frequência total do termo no universo e a frequência média dele nos 

documentos em que ocorre. Claro que isso implica na agregação de um custo 

considerável ao tempo e complexidade do processamento. No universo controlado que 

utilizamos essa heurística se mostrou desnecessária. E como nosso intuito é testar a 

eficiência da rede neural do tipo "Mapas Auto-Organizáveis (SOM)", proposta por 

Kohonen, na classificação de documentos HTML e não "identificar as melhores 

práticas na vetorização de documentos" permitimo-nos prescindir dessa complicada 

heurística. Existem ainda outras que podem ser consideradas dependo de fatores 

como, por exemplo, o conhecimento prévio do número de conjuntos a que se pretende 

chegar. Por exemplo, se desejamos obter N conjuntos de documentos, podemos 

dividir a quantidade de documentos do escopo por N e então definir como limites os 

inteiros imediatamente acima e abaixo do valor obtido da divisão. Monta-se então o 

vetor de termos significativos considerando esses limites iniciais. Efetuam-se 

verificações para identificar se existe algum documento que não possui nenhum dos 

termos selecionados, isso pode acontecer devido ao fato de estarmos usando limites 

muito próximos. Essa constatação invalida os thresholds iniciais, implicando na 

necessidade de ampliá-los. Se esse teste não falhar apura-se o desvio padrão dos 



desvios padrões dos valores de cada um dos documentos aplicados ao vetor de 

termos significativos, obtendo-se assim um índice da distribuição relativa dos termos 

escolhidos através dos documentos analisados. Então se ampliam os limites 

gradativamente, testando o novo valor do desvio padrão dos desvios padrões e 

compara-se com anterior, esse novo valor deve ser menor. Repete-se esse 

procedimento até que o valor do desvio padrão dos desvios padrões aumente. Quando 

essa condição ocorrer consideram-se como treshold os últimos limites obtidos antes 

do valor do desvio padrão aumentar. Claramente trata-se de uma heurística cuja 

complexidade torna-a suspeita de apresentar um custo maior que seu benefício. Um 

outro critério que pode ser utilizado é procurar o número em torno do qual existe uma 

maior concentração de termos que ocorrem com a mesma freqüência através dos 

documentos do escopo, e partindo dele ir ampliando os limites e calculando os desvios 

padrões até encontrar um valor satisfatório. Podemos usar também combinações de 

heuristicas para aprimorar a eficiência da localização dos termos significativos. 

Na verdade é quase impossível vislumbrar até onde se estende o rol das 

heuristicas que podem ser aplicadas no sentido de buscar os melhores termos. É 

importante perceber, no entanto, que todas elas podem falhar. Utilizamos então a mais 

óbvia de todas. Aquela que pressupõe que os melhores termos significativos são os 

que estão representados em um numero médio de documentos. Nem em muitos nem 

em poucos. Então arbitramos limites percentuais e testamos se a dimensão do vetor 

gerado tem uma dimensão satisfatória. Se isso ocorre testamos sua eficiência 

aplicando-o ao gerador de padrões de entrada da rede neural artificial. 

Verificamos que aplicação de limites entre 25% e 30% implicou na obtenção de 

vetores de dimensões razoáveis e resultados satisfatórios. Ou seja, trabalhamos com 

os 50% ou 40% dos termos do meio do vetor. Dessa forma concluímos o oitavo passo. 

3.8 Montagem dos Padrões de Entrada 

Obtido o vetor de termos significativos empreendemos o ultimo passo da 

vetorização do conjunto de documentos: a montagem da matriz de padrões de 

entrada. O resultado dessa operação é uma matriz NxM onde N é o número de termos 

significativos recuperados do universo de documentos e M é a quantidade de 

documentos do universo a ser classificado. 

O conjunto de matrizes 2xN obtido no quinto passo e o vetor de termos 

significativos resultado do sexto passo constituem as matérias primas para a geração 

dessa matriz. Cada uma das M matrizes desse conjunto vai compor uma linha da 



matriz de entrada. Esta composição é feita através de seguinte regra: para cada termo 

Tx do vetor de termos é feita a verificação se a matriz do documento My possui o termo 

T,. Se o possui, o item de coordenadas (x, y) recebe o valor associado ao termo 

equivalente do documento My. Senão o item x,y recebe zero. Os termos do documento 

My que não possuem equivalência no vetor de termos significativos são sumariamente 

desprezados. Ao final obtemos a matriz de entrada composta da seguinte forma: cada 

linha y representa um documento do universo pesquisado, cada coluna x representa 

um termo do vetor de termos significativos, assim, cada item x,y possui a quantidade 

de ocorrências do termo Tx dentro do documento My. O item x,y é sempre um valor 

inteiro maior ou igual a zero. 

A matriz de padrões de entrada é o resultado da vetorização do universo de 

documentos do escopo. Em suma, os passos são: 

Extração da parte textual do arquivo HTML. 

Eliminação de palavras com menos de três letras. 

Eliminação das "stop words" pré-definidas. 

Extração de raizes ("suffix stripping" ou "stemming"). 

Vetorização de todos os documentos. 

Recuperação de todos os termos do universo de documentos associados a 

sua ocorrência. 

Obtenção do conjunto de termos significativos ("tresholding"), eliminando os 

que ocorrem em muitos documentos e os ocorrem em poucos. 

Fim: Montagem da matriz de padrões de entrada. 



Capítulo 4 

Análise de Agrupamentos 

" The diversity of the phenomena of nature is so great, and the treasures 
hidden in the heavens so rich, precisely in order that the hurnan mind shall 

never be lacking in kesh nourishment." 

Johannes Kepler 

4.1 O problema da classificação de padrões 

A mineração de dados aplicada a classificação de documentos tem sido 

amplamente discutida nos meios acadêmicos e empresariais. Bibliotecas virtuais, com 

seus imensos bancos de dados, podem levar pesquisadores de informação a perder 

tempo precioso na demanda pelos textos mais apropriados ao seu trabalho. Buscas 

por assuntos específicos através da internet fizeram surgir os sites de busca, e estes 

se tornaram essenciais. Empresas gigantes como Microsoft, Yahoo! e Google 

investem milhões de dólares no desenvolvimento de produtos voltados a busca de 

informações na Web. E ainda assim estamos muito distantes de alcançar resultados 

em níveis satisfatórios na utilização dessas ferramentas. 

Este trabalho propõe uma funcionalidade adicional aos sites de busca, a idéia 

básica é a de facilitar a descoberta de páginas adequadas a partir do agrupamento 

delas em função de seu conteúdo. A base matemática para esse fim é a AA - Análise 

de Agrupamentos [32] .  

Ao conjunto de técnicas e algoritmos cujo objetivo é classificar, segundo 

critérios predeterminados, uma amostra de elementos em grupos mutuamente 

exclusivos baseado nas similaridades (e diferenças) entre esses elementos (ou 

objetos) denominamos Análise de Agrupamentos (AA). Se o processo de Análise de 

Agrupamento gerar um bom resultado os grupos de objetos resultantes deverão exibir 

alta homogeneidade interna e alta heterogeneidade externa, isto é, grupos bem 

diferentes entre si, porém cujos elementos que os compõem sejam suficientemente 

semelhantes. O resultado do processo de agrupamento para um determinado conjunto 

de objetos poderá ser diferente em função da técnica e dos parâmetros envolvidos. 

Quase todas as técnicas utilizadas para definir agrupamentos gera, ao final do 

processo, subconjuntos muito bem delimitados de objetos. A rede neural artificial 

SOM, porém, embora seja uma poderosa ferramenta utilizada em AA, apresenta como 



resultado um conjunto de agrupamentos não necessariamente bem definidos. O mapa 

formado na camada de saída da rede sugere agrupamentos, mas não os determina 

univocamente. Para obtenção de "clusters" definidos é necessário aplicar alguma outra 

técnica para definir os grupos baseado nas distâncias geográficas entre os objetos. 

Quando falamos sobre AA estamos falando de uma atividade cognitiva muito 

comum. Um exemplo didático bastante utilizado é da observação de uma criança 

brincando com blocos coloridos de diferentes formas, cores e tamanhos. É comum ela 

separá-los e ajuntá-los de acordo com suas características. Note que mesmo essa 

prática elementar de AA pode gerar diferentes resultados em função dos critérios de 

aglutinação e separação escolhidos [33]. Se o critério escolhido for a cor objetos 

vermelhos grandes e pequenos ficam no mesmo grupo. Se, por outro lado for o 

tamanho, vermelhos podem ser agrupados junto com azuis, e assim por diante. 

É claro que o grande problema consiste no fato de que os bancos de dados 

institucionais baseiam-se em centenas de variáveis, muitas vezes sem conexões 

óbvias entre si. Além disso, os conjuntos de atributos (variáveis) dos elementos a 

serem analisados são compostos por diferentes tipos de dados cujas medidas têm que 

ser ponderadas para que possam fazer sentido na análise geral. Uma variação de 

milhares de reais numa conta contábil de patrimônio pode ser insignificante ao passo 

que uma variação de meio ponto percentual na taxa de juros de uma operação 

financeira pode significar a inviabilidade de um grande projeto. 

Sinteticamente, podemos dizer que o problema que a AA se propõe a resolver 

é o seguinte: "dada uma amostra de N objetos, cada um mensurado segundo P 

variáveis, encontrar um esquema de classificação que agrupe os objetos em G grupos, 

dados o parâmetro G e as características de agrupamento". 

4.2 Análise multivariada 

Técnicas analíticas multivariadas estão sendo amplamente utilizadas na 

indústria, governo e centros de pesquisa. Ao conjunto dos métodos estatísticos que 

analisam simultaneamente múltiplas medidas de um objeto damos o nome de Análise 

de dados multivariados, ou simplesmente Análise Multivariada. Geralmente, a análise 

multivariada é uma extensão da análise univariada e bivariada para conjuntos de 

variáveis compostos por mais de duas variáveis. As técnicas de análise multivariada 

propõem-se a executar em uma única operação uma análise que somente seria 

possível através de múltiplas análises usando técnicas univariadas e bivariadas [34]. 

Para que uma determinada análise seja considerada multivariada as variáveis 

envolvidas devem ser suficientemente aleatórias e inter-relacionadas de tal forma que 



seus diferentes efeitos isolados não possam alterar significativamente a interpretação 

do conjunto todo. O propósito da análise multivariada é medir, explicar e predizer o 

grau de relacionamento entre as variedades, que é a combinação ponderada das 

variáveis. 

Dentre as técnicas mais utilizadas nas aplicações de Análise Multivariada 

podem ser destacadas as seguintes: 

a) Regressão múltipla e correlação múltipla; 

b) Análise múltipla de discriminante; 

c) Componentes principais e análise de fator comum; 

d) Análise multivariada da variância e co-variância; 

e) Correlação canônica; 

f) Escala multidimensional; 

g) Análise Conjunta; 

h) Análise de correspondência; 

i) Modelos de probabilidade linear; 

j) Modelagem simultânea 1 estrutural de equação. 

Qualquer que seja a técnica aplicada, a seleção de variáveis usadas para 

caracterizar os objetos a serem agrupados é de fundamental importância na geração 

do resultado final. Os diferentes resultados possíveis estão diretamente ligados ao 

conjunto variáveis selecionadas para representar os objetos investigados. A 

caracterização de um objeto e consequentemente os agrupamentos derivados irão 

refletir a estrutura de dados definida pela escolha das variáveis. 

Os agrupamentos resultatantes de uma Análise de Agrupamentos bem 

executada devem poder ser consistentemente descritos através de suas 

características, atributos e propriedades. Na AA suportada pela análise multivariada 

esses descritores são as variáveis do problema. Portanto, um dos principais fatores de 

influência sobre o resultado de uma Análise de Agrupamentos é a seleção das 

variáveis a serem utilizadas na análise multivariada. 

Os critérios para seleção de variáveis devem evitar que os descritores muito 

discriminantes e os muito pouco discriminantes façam parte do conjunto a ser 

analisado. Variáveis que assumem valor igual para todos os objetos (ou a grande 

maioria) não são discriminantes e sua inclusão não contribuiria para a determinação 

de agrupamentos pois dificultam a separação dos grupos por heterogeneidade 

externa. Analogamente, variáveis absolutamente diferentes para todos os objetos do 

conjunto dificultam a detecção de similaridades. 



Também devem ser evitadas as variáveis que, mesmo com grande poder de 

discriminação, são irrelevantes ao problema. Esse tipo de ocorrência pode mascarar 

os grupos e levar a resultados equivocados. 

Frequentemente, a análise é dificultada pela imensa quantidade de variáveis 

envolvidas nas medições. Para minimizar esse problema lança-se mão de heurísticas 

de redução do número de variáveis que caracterizam os objetos. Essa redução deve 

sempre levar em conta que o conjunto de variáveis selecionadas contemple tanto a 

sua relevância como o sua capacidade de discriminação face ao problema em estudo. 

Além da quantidade, a diversidade de tipos de dados é outro grande problema 

a ser equalizado. Existem dois tipos básicos de dados: não-métricos (qualitativos) e 

métricos (quantitativos). Estes ainda se subdividem quanto ao tipo de escala 

considerado. São quatro tipos básicos de escalas: nominais, ordinais, intervalares e 

escalas razão. Os dados que apresentam somente propriedades nominal e ordinal são 

classificados como dados não métricos, enquanto que dados com propriedades de 

intervalo e razão são classificados como dados métricos. A característica que 

diferencia esses dois tipos de dados é que as diferenças entre os números têm 

significado preciso para dados métricos e não tem para dados não métricos. 

Escala nominal é aquela em que os números servem apenas para nomear, 

identificar e (ou) categorizar dados sobre pessoas, objetos ou fatos. 

A escala ordinal, ordena os objetos que estão sendo estudados de acordo com 

certas características, segundo um processo de comparação. Servem também para 

nomear, identificar e (ou) categorizar pessoas, objetos ou fatos. 

A escala intervalar, mede o quanto as pessoas, objetos ou fatos estão 

distantes entre si em relação a determinada característica. Embora permita comparar 

diferenças entre as medições, não permite concluir quanto a magnitude absoluta das 

medições. 

As escalas razão possuem as mesmas propriedades das escalas de intervalo, 

porém são relativizadas a um zero absoluto. Dessa forma as medidas tomadas nestas 

escalas permitem informar o quanto pessoas, objetos ou fatos estão distantes entre si 

em relação a uma determinada característica. 

4.3 Normalização de variáveis 

Devido ao fato de que as variáveis envolvidas na análise são geralmente de 

categorias diversas é necessário utilizar mecanismos de homogeneização entre as 

variáveis. Ao se agrupar observações é necessário combinar todas as variáveis em 

único índice de similaridade, de forma que as contribuições de cada uma das variáveis 



sejam compatíveis entre si [35] .  Por exemplo, se o conjunto de atributos do objeto sob 

investigação possui valores que determinem categorias, rankings, intervalos e 

medidas reais, é necessário relativizar os valores desses atributos para que façam 

sentido para efeito de agrupamento. Ou seja, é preciso minimizar o efeito das 

diferentes escalas, e para isso surgiram propostas de relativização das variáveis. 

Observemos o exemplo a seguir: 

Considere as observações originais x, ,..., x, . 

A transformação mais comum é aquela definida por: 

Onde X e s denotam respectivamente, a média e o desvio padrão das observações. 

Esta transformação, conhecida como norma-Z, faz com que os dados 

transformados tenham média zero e variância unitária. A desvantagem desta 

padronização é reduzir todas as variáveis ao mesmo grau de agrupabilidade. 

Outra forma de se transformar variáveis é apurar os desvios em relação ao 

menor valor e normaliza-los pela amplitude, ou seja, 

onde x,,, e x,,, denotam o mínimo e o máximo da amostra, respectivamente. Esta 

transformação reduz os dados para o intervalo [0,1]. 

Tomando-se a média como fator normalizador pode-se definir 

A despeito da variedade de propostas, recomenda-se que a escala das 

variáveis seja definida através de transformações sugeridas pelo bom senso e pela 

área de conhecimento da aplicaqão. 

4.4 Medidas de similaridade 

A forma matemática de quantificar a semelhança entre dois objetos baseia-se 

em um conceito de medição da distância entre eles, isto é, elabora-se um modelo 

matemático dos objetos de maneira que seja possível dispor tais objetos em um plano 

cartesiano, conseqüentemente é possível medir a distância entre eles. Se o modelo 

estiver correto, a proximidade dos objetos indicará um grau de semelhança entre eles. 

Analogamente uma grande distância relativa apontará a dissimilaridade entre eles. 



A distância obtida com essa medida é chamada de coeficiente de semelhança. 

Entre as técnicas existentes para apurar esse coeficiente, ou seja, o quanto os 

objetos são parecidos, duas se destacam: medidas de distância e medidas de 

associação. Outra importante medida usada para obtenção do coeficiente de 

semelhança é a Correlação que, por ter elevado custo computacional é a menos 

usada. As medidas de correlação e de distância requerem dados métricos enquanto 

as medidas de associação necessitam de dados não-métricos. 

4.4.1 Distância 

Medidas de distância são as mais usadas em AA para determinação da 

similaridade entre elementos. Uma medida de distância muito utilizada para indicar a 

proximidade entre dois objetos A e B é a Distância Euclidiana (DE), onde: 

Dado um vetor X de coordenadas reais (xl ,... x,), a DE é expressa por: 

Existem diversas variações da Distância Euclidiana, elas foram criadas com o 

propósito de calcular medidas específicas. Uma variação da DE muito usada em AA, é 

a Distância Euclidiana Média, onde a soma das diferenças ao quadrado é dividida pelo 

número n de coordenadas envolvidas: 

Esta forma de medida possui duas propriedades importantes: 

a) Pode ser usada na ausência de dados para algumas coordenadas 

(missing values) 

b) Permite acumular evidências empíricas sobre níveis semelhança. 

No entanto, a expressão acima é apenas um re-escalonamento da Distância 

Euclidiana original, portanto produz resultados idênticos se a massa de dados sobre a 

qual ela é aplicada não apresenta ausência de coordenadas, isto é, é bastante 

homogênea, padronizada e íntegra. 

Outro tipo de DE é a Distância Euclidiana Quadrada, ou absoluta, onde o valor 

da distância é a soma dos quadrados da diferença sem tomar a raiz quadrada: 



A Distância Euclidiana quadrada tem a vantagem de não tomar a raiz 

quadrada, o que aumenta sensivelmente a velocidade computacional, e é a medida de 

distância recomendada para os métodos de agrupamento Centróide e Ward que serão 

descritos mais adiante. 

Uma variação da Distância Euclidiana que incorpora diretamente um 

procedimento de padronização (normalização) é distância de Mahalanobis dada por: 

(X ( 4  - x  ( ~ ) ) ' s - ' ( x ( ~ )  - x(B)) , 

onde S é a matriz de covariâncias e x(A) e x(B) são os respectivos vetores de 

medidas dos objetos A e B. 

Para a aplicação dessa fórmula é necessária uma normalização dos dados, 

que é feita através do escalonamento das respostas em termos de desvios padrão, e 

ajustes são feitos para intercorrelação entre as variáveis. 

Outra alternativa usada para calcular distâncias troca os quadrados da 

diferença pela soma das diferenças absolutas das variáveis. Este procedimento é 

chamado de função de distância absoluta ou "city-block": 

A abordagem city-block para calcular distâncias é bastante apropriada sob 

certas circunstâncias específicas, mas pode causar problemas se o ambiente não for 

bem controlado e conhecido. Um problema decorre da suposição de que as variáveis 

não estão correlacionadas entre si. Se houver correlação entre as variáveis, os grupos 

formados muito provavelmente não serão coerentes. Particularmente nesse trabalho 

utilizamos essa fórmula em um dos passos do aprendizado da rede neural SOM. 

Fizemos essa opção porque no caso em questão não há diversidade de tipos de 

variáveis. Todas são quantitativas e representam o número de ocorrências de um 

termo dentro do documento. 

Quando a escala de variáveis é alterada, geralmente as soluções geradas nos 

agrupamentos também variam. Este é um problema enfrentado por todas as técnicas 

de medidas de distância que usam dados não padronizados. 

4.4.3 Associação 

Medidas de similaridade por associação são usadas para comparar objetos 

cujas características são medidas apenas em termos não-métricos (medidas nominais 

ou ordinais). Coeficientes de semelhança obtidos através das técnicas de Associação 

expressam a probabilidade de acontecimento, por acaso, de um certo número de 



caracteres comuns a dois objetos. Expressam similaridades em termos de 

equiparações (matches) quando são utilizados dados qualitativos. Neste caso 

comparações são feitas entre observações reduzidas a duas categorias do tipo 

presente-ausente, sim-não etc. 

4.4.4 Os algoritmos básicos da AA 

A idéia de coesão interna dos objetos e isolamento externo entre os grupos 

embasa todos os algoritmos de Análise de Agrupamentos. Todos os seus algoritmos 

tentam maximizar as diferenças entre grupos relativas a variação dentro dos grupos, 

como mostrada na figura 4.1. 

Os algoritmos mais comumente usados para formar agrupamentos podem ser 

geralmente classificados em duas categorias: 

a) Algoritmos hierárquicos e 

b) Algoritmos não-hierárquicos ou métodos de participação. 

Hoiiiogeileida de iiiteilia 
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Figura 4.1 : Coesão interna e isolamento externo dos objetos. 

4.4.4.1 Algor i tmos Hierárquicos 

A característica principal desses algoritmos é que a reunião de dois grupos 

numa certa etapa produz um grupo na etapa posterior, ou a separação de um grupo 

produz outros dois. Dessa forma sempre é possível construir um dendograma, que é 

um diagrama em forma de árvore. As técnicas hierárquicas podem ser aglomerativas 

ou divisivas. Aglomerativas quando cada objeto inicia formando um grupo com ele 



mesmo, ou seja, a quantidade inicial de agrupamentos é igual a de elementos do 

conjunto completo submetido ao processo. Sequencialmente, os objetos mais 

semelhantes, ou indivíduos mais próximos, são combinados para formar um novo 

grupo. Dessa forma, através de fusões sucessivas dos n objetos, vão sendo obtidos 

cada vez menos grupos, até reunir todos os objetos num único grupo. 

A técnica Divisiva é quando o processo de agrupamento procede na direção 

oposta dos métodos aglomerativos. Nesse caso, a formação de agrupamentos 

começa com um único grupo contendo todos os elementos e, nas etapas 

subseqüentes, os objetos que são mais dissimilares são separados para formar 

grupos menores. Este processo continua até que cada objeto seja um grupo em si 

mesmo. 

Na figura 4.2 é apresentado um exemplo de um dendograma. Métodos 

aglomerativos moveriam de baixo para cima, e métodos divisivos moveriam de cima 

para baixo no dendograma. A preocupação principal em ambos os casos é a definição 

de um critério otimizado para definir em que momento o processo deve parar e os 

grupos serem considerados "formados". 

Figura 4.2: Exemplo de dendograma ilustrando agrupamentos hierárquicos. 

O que caracteriza os diferentes algoritmos de Análise de Agrupamentos é o 

método usado para calcular a distância entre elementos e grupos. Os métodos 

aglomerativos são mais usados que os divisivos. As principais técnicas aglomerativas 

de formação de agrupamentos são: 

a) O Método do Centróide (MC); 



b) O Método da Ligação Simples (MLS); 

c) O Método da Ligação Completa (MLC); 

d) Método das Médias das Distancias (MMD) 

e) O Método de Ward. 

O MC é o processo mais direto deles, ele substitui cada fusão de objetos num 

único ponto representado pelas coordenadas de seu centróide. A distância entre 

grupos é definida pela distância entre os seus centróides. A cada etapa procura-se 

aglutinar os grupos com menor distância entre si. Este método pode produzir 

resultados indesejados devido as inversões, que são situações onde a distância entre 

os centros de um par pode ser menor que a distância entre outro par unido numa 

combinação anterior. Uma vantagem que este método oferece é que ele é menos 

afetado por dados não-representativos (outliers) que outros métodos hierárquicos. 

O MLS, também chamado método do vizinho mais próximo, define como 

critério de agrupamento a menor distância entre dois objetos. O algoritmo procura 

pelos dois elementos separados pela menor distância e os coloca no primeiro grupo. A 

próxima menor distância, entre o par recém agrupado e um terceiro indivíduo, é 

apurada e este se junta aos dois primeiros para formar um novo grupo, agora com três 

elementos. O processo continua até que todos os indivíduos estejam devidamente 

agrupados. 

A fórmula desse método é dada por: dados os conjuntos de objetos X e Y, a 

distância entre eles será definida como: 

d(X,Y) = min{d(i, j) : i  E X, j EY} 

A distância entre dois grupos é definida como a menor distância de qualquer 

ponto em um grupo para qualquer outro ponto no outro. Dois grupos são unidos em 

qualquer etapa simplesmente pela menor, ou mais forte, ligação entre eles. Um 

problema que pode ocorrer quando este método é aplicado é a formação de longos 

encadeamentos, gerando grupos em que os indivíduos nos extremos da cadeia podem 

ser muito dissimilares. A figura 4.3 ilustra essa anomalia. 

Figura 4.3: Exemplo de Ligação Simples unindo pontos de grupos distintos. 



O MLC, ou método do Vizinho Mais Longe, é parecido com o método anterior 

exceto que o critério de semelhança é baseado na distancia máxima: 

d(X,Y) = max{d(i, j) : i  E X, j E Y) 

A maior distância entre elementos em cada grupo é determinada pela menor 

circunferência capaz de conter todos os objetos nos grupos. Chamamos este método 

de Ligação Completa porque todos os objetos no grupo são ligados a alguma distância 

máxima ou similaridade mínima. Pode-se dizer que a similaridade intragrupo é igual ao 

diâmetro do grupo. Esta técnica elimina o problema de encadeamento identificado na 

ligação simples. Convém ressaltar que a fusão ainda é feita com os grupos mais 

parecidos, ou seja, menor distância. 

A figura 4.4 mostra como a distância mais curta (ligação simples) e a mais 

longa (ligação completa), representam a similaridade entre elementos. O uso da 

menor distância reflete apenas o par de objetos mais próximo, enquanto que a ligação 

completa identifica o par composto pelos dois elementos mais dissimilares, ou mais 

distantes. Dessa forma podemos entender as medidas como a determinação das 

distâncias que identificam os pares de objetos mais similares ou os menos similares. A 

figura mostra também a distância apurada através do método do centróide, dada pela 

distância entre as coordenadas dos centros dos grupos. 

Figura 4.4: Ligação simples e Ligação completa e Centróide. 

O método das Médias das Distâncias é semelhante aos métodos de ligação 

simples e completa, apenas o critério de agrupamento é calculado a partir da distância 

média de todos os indivíduos em um grupo para todos os indivíduos em outro. As 

técnicas MMD não dependem de valores externos, como na ligação simples ou na 

ligação completa, e o particionamento é baseado em todos os membros do grupo ao 



invés de um único par de membros externos. Uma das formas de computar as Médias 

das Distâncias é através da fórmula: 

onde dij é a distância entre o objeto i pertencente ao primeiro grupo e o objeto 

j pertencente ao segundo grupo, o somatório é feito sobre todos os possíveis pares de 

variáveis entre os dois grupos e n, e n, são as quantidades de objetos nos dois 

grupos. 

No método de Ward, o objetivo é minimizar o quadrado da Distância Euclidiana 

em relação as médias dos agrupamentos. Este é um dos métodos mais utilizados na 

atualidade. Ward [36] propôs um método para formar agrupamentos que visa formar n 

partiqões (P1, P2, ... , Pn) de forma que a "perda de informação" seja minimizada a 

cada novo agrupamento formado. A forma de quantificar tal perda foi a maior 

contribuição de Ward. A "perda de informação" é medida pelo somatório dos 

quadrados das diferenças de cada objeto em relação a média do agrupamento ao qual 

ele pertence. O método baseia-se no aumento da soma dos quadrados dos erros, 

auferida pela combinação de todos os possíveis pares de agrupamentos. Este 

somatório, chamado "Error Sum of Squares" (ESS), é usado como função objetivo 

[37]. A fórmula utilizada na obtenção do ESS é dada por: 

onde Xij representa o valor do i-ésimo indivíduo no j-ésimo agrupamento, k é a 

quantidade total de agrupamentos em cada etapa do processo e n j  é a quantidade de 

indivíduos no j-ésimo agrupamento. 

A idéia de Ward pode ser ilustrada de forma bastante simples se usarmos uma 

abordagem de análise univariada de dados. Suponha um universo de 10 objetos cujos 

valores para uma determinada variável seja (2,6,2,5,0,2,2,0,6,0). A "perda de 

informação" que resulta da consideração de que os objetos formam um único grupo 

com média (centróide) de 2,7 é dada por: 

ESS um grupo = (2 -2.7)2 + (6 -2.7)2 + ....... + (O -2.7)2 = 50.9 



Por outro lado, se agruparmos os objetos de acordo com os valores 

observados em quatro grupos distintos na forma {O,O,O}, {2,2,2,2), {5}, {6,6), as médias 

serão, respectivamente, 0, 2, 5 e 6, e o ESS é dado por: 

Dessa forma, o agrupamento dessas amostras em quatro grupos conforme 
propomos não gera "perda de informação". 

4.4.4.2 Algoritmos Não-Hierárquicos 

Estes métodos pressupõem o conhecimento prévio do número de 

agrupamentos que serão obtidos ao final do processo. Obter a otimização para a 

coesão interna e isolamento externo dos grupos também são objetivos desses 

algoritmos. 

Ao contrário das técnicas hierárquicas que, no decorrer do processo, vão 

aumentando o número de agrupamentos (métodos divisivos) ou diminuindo a 

quantidade deles (métodos aglomerativos), os procedimentos não-hierárquicos 

designam, a cada etapa do processo, os elementos aos grupos mais adequados, uma 

vez que o número de grupos a serem formados é especificado. Através desses 

métodos, o número k de agrupamentos obtidos ao final do processo não é o resultado 

da combinação de dois dos k +1 grupos ou a partição de um grupo dos k -1 grupos da 

etapa anterior. O resultado final deve apresentar a melhor solução de agrupamento 

dos objetos em k grupos. 

Os procedimentos não-hierárquicos de agrupamento são frequentemente 

denominados Métodos das K-médias ("K-means") e talvez sejam os mais usados em 

AA quando se tem muitos objetos. 

De uma forma geral, o processo consiste em selecionar um objeto para ser a 

semente (seed) de um grupo, este objeto será considerado como o centro inicial do 

grupo, e todos os objetos dentro de uma distância especificada são incluídos no grupo 

definido por essa semente. Então, o novo centróide é calculado e o objeto mais 

próximo a ele é considerado a nova semente do grupo. As atribuições continuam até 

que todos os objetos estejam associados a algum grupo. A cada etapa do processo os 

objetos podem ser realocados para outro agrupamento se eles estiverem mais 

próximos do centróide de um novo grupo diferente daquele em que foram alocados na 

etapa anterior. 

Normalmente uma das três abordagens a seguir é utilizada no processo de 

agrupamento não-hierárquico: 



Seqüencial: um elemento é escolhido como semente de grupo e todos os 

elementos a uma distância menor ou igual a uma medida estipulada são 

agregados a esse grupo. Depois que todos os objetos dentro da distância são 

incluídos, um segundo grupo é formado a partir de uma outra semente 

selecionada, e novamente, todos os objetos dentro da distância pré-especificada 

são incluídos no segundo grupo. Então uma terceira semente é selecionada, e o 

processo continua. Os objetos agrupados a uma semente não são mais 

considerados para as novas sementes até o final do processo. 

Paralelo: várias sementes de grupos são selecionadas já no início do 

processamento e os objetos são agrupados em função da distância da semente 

mais próxima. A cada nova etapa do processo as distâncias podem ser 

redimensionadas para incluir mais ou menos objetos nos grupos de forma a obter 

um resultado otimizado. Algumas implementações podem, inclusive, deixar 

objetos não associados a qualquer agrupamento se eles não estiverem dentro da 

distância limite de nenhuma semente de grupo. 

Otimizado: semelhante aos dois métodos descritos acima, esse método 

permite a realocação de objetos. Se, no decorrer do processo, um objeto ficar 

mais próximo de outro grupo, diferente daquele ao qual ele foi atribuído 

originalmente, um procedimento de otimização realiza a troca do objeto para o 

grupo mais adequado, ou seja, mais próximo. 

O problema principal dos procedimentos de agrupamento não-hierárquicos é a 

heurística a ser utilizada para selecionar a sementes dos grupos. No método de 

seleção sequencial o resultado final dependerá da seqüência que os elementos do 

conjunto de dados é apresentado. Uma alteração na ordem de apresentação dos 

dados provavelmente afetará o resultado do processo. No método paralelo, diferentes 

critérios de seleção das sementes iniciais produzirá resultados diferentes. O método 

otimizado, por sua vez, depende de uma boa meta-heurística para realocação dos 

elementos em outros grupos. 

4.5 Critérios preliminares para formação de agrupamentos 

A escolha da técnica a ser utilizada na Análise de Agrupamentos deve ser 

considerada como um ponto fundamental no sucesso da implementação. Algoritmos 

que produzem dendogramas, por exemplo, tornam-se muito trabalhosos para analisar 



se o universo de objetos tem uma grande dimensão. A grande diversidade de técnicas 

e metodologias se deve as diferentes idéias pré-concebidas do que se entende por 

agrupamento. Um conceito intuitivo é o chamado agrupamento natural, que é formado 

por regiões densamente ocupadas separadas por áreas quase vazias. A figura 4.5 

mostra quatro exemplos de agrupamentos naturais cujas estruturas parecem óbvias a 

primeira vista, no entanto, isso não determina que tais agrupamentos seriam 

facilmente identificados por todas as técnicas de AA. Devido ao fato de que os 

métodos de Análise de Agrupamentos trabalham baseados em suposições implícitas 

acerca do tipo de estrutura de dados associada aos objetos. O agrupamento da figura 

4.5(a) seria identificado pela maioria das técnicas porque os grupos são esféricos e 

estão bastante separados. O método do vizinho mais próximo (MLS) aplicado aos 

dados da figura 4.5(d) produziria um resultado equivocado porque um par de objetos 

muito próximos ficaria separado pelos dois grupos. Este exemplo ilustra o fato que o 

MLS é incapaz de delinear grupos pouco separados. Por outro lado, essa técnica tem 

a propriedade de "encadeamento", que é a tendência de produzir grupos do tipo 

serpentina, e possivelmente o MSL seria o único a reproduzir o agrupamento da figura 
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Figura 4.5: Tipos de Agrupamento. 

Considerando que os diferentes métodos de AA impõem um certo grau de 

estrutura nos dados e, para garantir que o resultado final não é um produto 

artificialmente derivado da técnica utilizada, recomenda-se a aplicação de diferentes 

critérios de agrupamento sobre a massa de dados analisada. A estrutura mais comum 



resultante da aplicação das diferentes técnicas seria, então, considerada a mais 

apropriada. 

Outra maneira de verificar a consistência do grupo obtido é separar o 

agrupamento em dois subconjuntos e aplicar novamente a técnica escolhida em cada 

um deles. Se o agrupamento for estável, a alocação dos objetos nas amostras parciais 

será semelhante aquela na amostra integral. 

4.6 Considerações finais sobre a Análise de Agrupamentos 

As regras, heurísticas e algoritmos aplicados com o intuito de promover uma 

boa Análise de Agrupamentos devem ressaltar semelhanças e diferenças de modo a 

constituir grupos que congregam os elementos semelhantes e repelem os diferentes. 

Note que se as regras que determinam semelhança forem muito exigentes haverá 

uma tendência em formar muitos grupos com poucos elementos. Por outro lado, se 

elas forem por demais relaxadas a tendência será de formar grandes grupos com 

elementos pouco semelhantes entre si. A otimização da análise de agrupamentos 

implica em calibrar essas regras de modo a evitar esses extremos. 

Esta técnica é normalmente utilizada quando pouco ou nada se sabe a respeito 

do universo de dados pesquisado. O resultado do processo deve então ser analisado 

por um especialista interessado em desvendar a existência de relações, a princípio 

ocultas, na massa de dados submetida a análise de agrupamentos. O produto final do 

processo pode inclusive ser a constatação de que nenhum agrupamento existe, os 

dados se distribuem homogeneamente ocupando todo o espaço possível. Ainda, 

quando se obtém grupos discretos, o especialista deve avaliar se a relação entre os 

elementos do grupo possui algum significado útil. 

A Análise de Agrupamentos é uma técnica muito sofisticada que pode minerar 

preciosidades dentro de grandes massas de dados que, sem o auxílio de potentes 

ferramentas computacionais e métodos avançados de inteligência artificial, seriam 

como um palheiro onde se deseja encontrar uma agulha. O problema apresentado 

neste trabalho é tipicamente um problema de analise de agrupamentos, o objetivo é o 

de classificar documentos HTML desconhecidos em grupos de documentos com 

afinidade de conteúdo. 



Capítulo 5 

Mapas auto-organizáveis 

"Words differently arranged have a different meaning, and meanings differently 
arranged have a different effect. " 

Blaise Pascal 

5.1 O Paradigma Conexionista 

0 s  mapas auto-organizáveis são ferramentas oferecidas pelo paradigma 

conexionista da Inteligência Artificial cuja utilização vem crescendo cada vez mais na 

mineração de dados. Esses mapas são implementados através de redes neurais 

artificiais cujos modelos são biologicamente plausíveis. Sua origem histórica realmente 

nos remete ao estudo da biologia. Em meados do século XIXI os cientistas Helmholtz 

e Mach estruturaram vários fenômenos da percepção visual humana, entre eles a 

ilusão de ótica. Considerando o fato de que bordas entre partes claras e escuras 

tendem a se realçarem relação as partes claras e escuras interiores das imagens eles 

desenvolveram a hipótese de que essa ilusão de ótica decorre do fenômeno em que 

as células da retina humana são excitadas pela luz que converge para uma região 

central e inibidas pela luz que se projeta nas regiões vizinhas a esta. Quase um século 

depois, experimentos demonstraram que o olho de um caranguejo chamado Limulus, 

bem como os olhos de alguns vertebrados, possuem uma estrutura concêntrica de 

cooperação central e competição radial denominada on centerloff surround. Nessa 

estrutura os neurônios cooperam, por meio de sinapses excitatórias com os vizinhos 

próximos, e competem, através de sinapses inibitórias com os neurônios que estão 

fora dessa vizinhança. 

Existem também evidências experimentais de que esse mesmo mecanismo 

existe também nos sistemas nervosos central e periférico dos mamíferos. Esse 

processo é encontrado ainda no neurodesenvolvimento, no qual os neurônios 

competem por substancias químicas genericamente denominadas fatores de 

crescimento neural. As células que recebem essas substâncias formam sinapses e 

sobrevivem, enquanto que as que não as recebem morrem. 

Tais processos de competição neural são essenciais para a formação dos 

chamados Mapas Neurais. Esses mapas são circuitos biológicos compostos por dois 

conjuntos de neurônios, denominados domínio e imagem. Estímulos semelhantes no 



domínio provocam ativações no mesmo neurônio ou em neurônios localizados 

geograficamente próximos na imagem. Por outro lado, quanto mais diferentes os 

estímulos percebidos na camada domínio, tanto mais distantes os neurônios ativados 

no conjunto imagem. Os mapas neurais constituem-se num mecanismo extremamente 

inteligente que a natureza criou para representar uma infinidade de estímulos 

parecidos percebidos no meio ambiente com apenas um pequeno grupo de neurônios, 

economizando através desse artifício esas importantes células. 

A existência dos mapas neurais despertou a curiosidade dos cientistas nas 

últimas décadas, sendo de principal importância a questão de como essas estruturas 

surgem do padrão de conexão do tipo on centedoff surround. Teorias computacionais 

trouxeram esclarecimentos importantes, pois mapas corticais foram artificialmente 

desenvolvidos a partir de regras de plasticidades neural em modelos computacionais 

de simulação. 

O modelo mais genérico de mapas neurais artificiais é o chamado Mapa Auto- 

organizável, no qual duas camadas de neurônios artificiais correspondem aos 

conjuntos domínio e imagem. Os n neurônios da imagem são inicialmente conectados 

aleatoriamente de forma que cada neurônio i da imagem receba projeções sinápticas 

wi de cada neurônio do domínio. 

Neurônios do domínio não formam sinapses entre si, enquanto os neurônios da 

imagem estabelecem sinapses seguindo o padrão on centedoff surround. As sinapses 

on center/off surround não se alteram durante o desenvolvimento do mapa, pois são 

consideradas geneticamente estabelecidas, as sinapses entre domínio e imagem é 

que vão sendo modificadas ao longo do processo. 

Cada vez que um estímulo xk, k d ,  2, 3... é apresentado a camada domínio 

apenas um neurônio i *  será excitado na imagem e sua posição r *  determinará as 

modificações sinápticas a serem realizadas. As sinapses dos neurônios próximos do 

vencedor serão modificadas mais agressivamente e a medida que a distância radial 

aumenta essas mudanças vão se suavizando gradativamente. Esse padrão no nível 

de modificação sináptica é dado pela função de vizinhança @(ri, r*), que estabelece o 

 decréscimo do índice de modificação sináptica, chamado taxa de aprendizado p(t), 

conforme a distância entre o neurônio ri e o vencedor r*. Isso faz com que nas 

próximas vezes que estímulos semelhantes ao estimulo xk forem apresentados ao 

mapa os neurônios próximos ao i *  sejam excitados. Assim, o processo de modificação 

sináptica A'W~ para cada neurônio Ni, representado pelo vetor ri, é repetido para cada 

passo de aprendizado t em que o estimulo xk é apresentado ao mapa neural, sendo 

dado por 



dtwi = p(t) . @(ri, r*) . (xk - wi) 

O processo completo de aprendizado da rede neural artificial que implementa o 

conceito de mapa auto-organizável ocorre após sucessivas apresentações dos 

estímulos a camada domínio. A cada passo do aprendizado é apresentado a rede um 

conjunto de estimulos formatados em uma estrutura vetorial padronizada. Cada 

elemento (vetor) desse conjunto estimula o neurônio com maior afinidade da camada 

imagem, chamado vencedor. Identificado o neurônio vencedor, as conexões sinápticas 

são modificadas conforme a taxa de aprendizado e a função de vizinhança. Cada um 

dos passos do processo de aprendizado constitui-se na apresentação do conjunto 

completo de vetores a rede neural. 

De maneira intuitiva podemos afirmar que a regra de aprendizado apresentada 

tenta modelar o processo de crescimento sináptico, representado pela variável dtwi, 

que depende da capacidade do organismo de formar novas sinapses (taxa de 

aprendizado p(t)), do grau de competição e cooperação entre os neurônios durante o 

processo de neurogênese (função de vizinhança @(r, r*)) e também dos estímulos 

que afluem do ambiente para o cérebro durante a neurogênese (xk). 

No início do processo de neurogênese a capacidade de formar novas sinapses 

é bastante alta e vai diminuindo gradualmente a medida que os circuitos neurais se 

consolidam. Da mesma forma a taxa de aprendizado deve ser alta no início do 

processo e diminuída a cada passo. Também o nível de cooperação e competição 

entre os neurônios no início do processo de neurogênese (função de vizinhança) é 

modelado por uma função de Gauss cuja dispersão (largura) é dada pela 

disponibilidade do fator de crescimento neural, que é alto no início do 

neurodesenvolvimento e torna-se cada vez mais escasso a medida que o mapa 

cortical se consolida. 

Assim os valores de taxa de aprendizado e função de vizinhança são arbitrados 

no início do processo de aprendizado da rede neural artificial e vão gradativamente 

diminuindo a cada passo do aprendizado, até que a rede se estabilize. O parâmetro 

que define o nível de estabilização desejado pode ser auferido através da medição da 

quantidade mudanças que ocorrem nos neurônios vencedores da camada imagem 

entre um passo e outro. Isto é, se o estimulo Xk ativa o neurônio Ni e no passo 

seguinte ativa outro neurônio Nj, com i f j, isso indica a ocorrência de uma mudança. 

A estabilidade total é alcançada quando todos os estímulos Xb k=l, 2, 3... ativam 

recorrentemente os mesmos neurônios na camada de saída (imagem). 



5.2 A Rede Neural SOM - Self Organizing Map 

Uma das melhores implementações de mapas auto-organizáveis foi 

desenvolvida pelo professor Teuvo Kohonen da universidade de Helsinque, na 

Finlândia. O algoritmo proposto por Kohonen foi o que utilizamos nesse trabalho. A 

contribuição de Kohonen é tão substancial na formatação e especificação de 

algoritmos para implementação dessa modalidade de rede neural artificial que a rede 

SOM, Self Organizing Map, é também conhecida e referenciada em muitos trabalhos 

como Mapa de Kohonen ou KFM, Kohonen Feature Map. 

A rede SOM, Self Organizing Map, desenvolvida por Kohonen é uma rede 

neural artificial de aprendizado não supervisionado. Trata-se de um algoritmo para 

agrupamento de padrões similares. Padrões esses que são expressos através de 

vetores de valores numéricos. 

Basicamente, o funcionamento dessa rede dá-se da seguinte maneira: 

Dado um conjunto de vetores de valores numéricos, a rede SOM é capaz de 

agrupá-los geograficamente num plano de coordenadas. Os vetores cujas curvas de 

valores são semelhantes ficarão mais próximos entre si, compondo subconjuntos de 

elementos de padrões semelhantes. Esses padrões são apresentados a rede várias 

vezes e esta vai "aprendendo" como aproximar os padrões similares, 

conseqüentemente afastando o posicionamento dos vetores cujos padrões são 

dispares uns dos outros. Ao final do aprendizado, serão exibidos na camada de saída 

da rede neural artificial os vetores que lhe foram apresentados para classificação, e 

estes estarão associados aos neurônios de forma que quanto mais próximos 

geograficamente tanto mais semelhantes os padrões de suas curvas de valores. 

A camada de saída deve ter um formato geometricamente simples, um 

hexágono ou quadrilátero, por exemplo, de forma que permita uma fácil visualização 

dos agrupamentos. 

Cada neurônio da camada de saída é também um vetor de dimensão idêntica 

aos vetores que representam os padrões apresentados a rede. Os valores iniciais dos 

elementos dos vetores associados aos neurônios da camada de saída são atribuídos 

aleatoriamente. Os limites desses valores aleatórios podem ser restritos aos valores 

máximo e mínimo encontrados entre os elementos dos vetores de entrada ou limitados 

entre Zero e um. 

Cada vetor do conjunto de padrões a serem classificados é apresentado a rede 

e comparado com todos os neurônios da camada de saída. Aquele neurônio que 

apresenta a menor diferença entre sua curva de valores e a do padrão de entrada é 
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considerado "vencedor" e seu vetor de valores é alterado no sentido de aproximar-se 

ainda mais da curva do padrão de entrada. A razão dessa alteração é determinada em 

função de um parâmetro variável da rede neural artificial denominado Taxa de 

Aprendizado. Essa taxa determina a intensidade da alteração imposta aos valores do 

vetor que representa o neurônio vencedor da camada de saída, promovendo a 

aproximação desses valores aqueles do vetor de entrada. A taxa é arbitrada 

inicialmente e tem seu valor diminuído gradualmente no decorrer do processamento, 

que chamamos de "aprendizado". O valor da taxa de aprendizado decresce a partir de 

um valor arbitrado sempre menor que 1 até um valor mínimo, sempre maior que zero. 

1 > Taxa De Aprendizado > O 

Os vetores associados aos neurônios geograficamente próximos do neurônio 

vencedor também têm seus valores alterados para aproximá-los do padrão de entrada. 

O limite que separa os neurônios considerados próximos ao vencedor daqueles que 

não serão sensibilizados é dado por outro parâmetro da rede denominado Função de 

vizinhança. Essa função determina o raio de ação da fórmula que aplica a taxa de 

aprendizado. Essa distância deve, no inicio do processamento, ser proporcional a 

dimensão da matriz que representa a camada de saída, sendo gradualmente reduzido 

a cada ciclo do aprendizado. 

O aprendizado é obtido através de múltiplas apresentações do conjunto de 

padrões de entrada a rede SOM. Cada ciclo de aprendizado compreende uma 

seqüência completa de apresentação de cada um dos vetores que compõem o 

conjunto de padrões de entrada. 

Ao final de cada ciclo os parâmetros de finalização são testados e se ainda não 

satisfeitos a taxa de aprendizado é diminuída e a vizinhança restringida. Um novo ciclo 

é então iniciado com os novos parâmetros de aprendizado e vizinhança. 0 s  ciclos se 

sucedem até que os parâmetros de finalização de aprendizado são satisfeitos. Os 

parâmetros de finalização devem, de alguma forma, indicar que o aprendizado da rede 

atingiu níveis satisfatórios. Tais níveis são previamente determinados. Por exemplo, 

pode-se apurar a intensidade da alteração sofrida pela rede no ultimo ciclo de 

aprendizado. A medição dessa intensidade pode ser auferida em função, por exemplo, 

do maior valor apurado entre as diferenças dos padrões de entrada e seus respectivos 

neurônios vencedores. Essa é uma heuristica de aplicação simples e eficiente. 

Existem muitas. O importante é que tais parâmetros possam garantir que uma certa 

estabilidade nas ativações dos neurônios de saída foi alcançada. 



5.3 A Camada de Saída da Rede SOM 

A dimensão da camada de saída da rede SOM deve ser definida em função da 

dimensão do conjunto de padrões de entrada. Geralmente as implementações são 

feitas de forma que um mesmo neurônio seja ativado por mais de um elemento do 

conjunto de padrões. Isto é, a camada de saída é composta por uma quantidade de 

neurônios menor que a quantidade de elementos no universo de padrões 

apresentados a rede para classificação. Ao final do aprendizado verifica-se que os 

padrões de entrada que ativaram o mesmo neurônio são extremamente semelhantes 

entre si. 

Para testar a rede pode-se usar um conjunto de padrões cujos grupos são 

previamente conhecidos e, nesse caso, podem ser identificados por uma cor ou forma. 

Assim, ao final do aprendizado, poder-se-á verificar no mapa gerado se as cores ou 

formas que identificam os grupos estão realmente dispostas de modo que os 

elementos do mesmo grupo formam áreas coesas. Se isso não for observado, 

certamente existe algum problema na implementação do algoritmo ou definição dos 

parâmetros. Para a execução desse teste é interessante que a camada de saída da 

rede neural artificial tenha dimensão semelhante a do conjunto de padrões de entrada. 

Dessa forma, é bastante provável que ao final do aprendizado os padrões de entrada 

se espalhem regularmente pelos neurônios da camada de saída e os agrupamentos 

fiquem bem evidentes. Obviamente, tratando-se de inteligência artificial, há sempre 

uma margem de erro, mas ela tende a ser muito pequena se a implementação for bem 

executada. 

Para a aplicação que implementamos nesse trabalho lançamos mão de um 

expediente não ortodoxo, criando uma matriz de saída com um número maior de 

neurônios do que o numero de elementos no conjunto de padrões de entrada. 

Fizemos isto porque, como o universo apresentado a rede é desconhecido, ao 

final do aprendizado os neurônios podem apresentar apenas dois estados, ativado ou 

não ativado. Não é possível atribuir-lhes diferentes cores ou formas devido ao fato de 

que não podemos prever como os agrupamentos irão se distribuir pelo mapa no final 

do processo. Também não sabemos quantos agrupamentos serão formados porque o 

universo é desconhecido. Por isso devemos dimensionar a camada de saída de forma 

que as fronteiras entre os agrupamentos possam ser percebidas através de linhas de 

neurônios não ativados que formam divisores naturais dos agrupamentos de neurônios 

ativados. As manchas de neurônios ativados separados por esses "vales" de 

neurônios não ativados são os grupos identificados pela rede SOM. Há que se tomar o 

seguinte cuidado, no entanto. A dimensão da camada de saída implica diretamente na 



performance do aprendizado, portanto, temos que evitar seu superdimensionamento. 

Além disso, um superdimensionamento não garante que os grupos identificados pela 

rede sejam dispostos nos limites da camada de saída. 

Implementamos também uma heurística para evitar que padrões de entrada 

apenas parecidos ativem o mesmo neurônio. Assim obtemos uma dispersão maior dos 

padrões de entrada pelos neurônios da camada de saída sem, todavia, perder a 

aglutinação de padrões semelhantes. Objetivamos ter uma visibilidade de cada padrão 

discretamente, ou seja, que cada neurônio ativo corresponda a um Único elemento do 

conjunto de padrões de entrada. Queremos que documentos semelhantes fiquem 

representados por neurônios adjacentes. Não desejamos, no entanto, que eles 

colidam dentro de um mesmo neurônio. Utilizamos o termo "colisão" para definir esse 

evento que leva dois elementos do conjunto de entrada a ativarem o mesmo neurônio. 

5.4 Especificidades da implementação da rede SOM nesse trabalho 

Este nosso trabalho apresenta um sistema cuja idéia principal está baseada 

nos algoritmos da rede SOM. O nome do utilitário que desenvolvemos é MAGDOC - 
Máquina de Agrupamento de Documentos por Conteúdo. A rede SOM é utilizada para 

classificar e agrupar os documentos HTML a partir do material textual contido neles. 

Esse método foi escolhido por apresentar como resultado um mapa representativo das 

semelhanças entre os documentos de forma a permitir um gerenciamento visual do 

conjunto de documentos a ele submetido. 

Implementamos uma rede SOM com algumas especificidades. Elas decorrem 

da intenção de obter como resultado uma visualização de todos os documentos 

distintamente, além disso, queremos também que ao final do aprendizado o resultado 

expresso na camada de saída aponte da forma mais clara possível as classes de 

documentos diferentes identificadas automaticamente. A intenção é obter um resultado 

que ofereça um gerenciamento visual dos documentos processados, de forma que se 

possa, não só encontrar documentos afins, em função de sua proximidade como 

também segregar grupos de documentos dispares, identificáveis através de fronteiras 

visíveis, obtidas por seqüências de neurônios não ativados. 

O conjunto de padrões de entrada, montado na fase de pré-processamento de 

documentos, é constituído de uma matriz de valores inteiros maiores ou iguais a zero. 

Cada coluna da matriz define um termo significativo encontrado no universo de 

documentos pesquisados. Cada linha corresponde a um documento específico. O 

valor encontrado na coordenada x,y indica a freqüência do termo dentro do 



documento. Podendo variar de zero a N, com N inteiro e positivo. Dessa forma cada 

linha é entendida como o vetor que representa o padrão de entrada correspondente a 

um documento. 

As dimensões dessa matriz determinam as dimensões da camada de saída da 

rede neural artificial. Adotamos uma matriz quadrada para definir o posicionamento 

desses neurônios na camada de saída. O número de elementos da matriz deve ser um 

pouco maior que a quantidade documentos a serem classificados. Dessa forma os 

neurônios não ativados tenderão a formar lacunas que separam os agrupamentos 

identificados pela rede. Assim o MAGDOC sugere, inicialmente, um dimensionamento 

da camada de saída como a menor matriz quadrada com número de elementos maior 

que a quantidade de documentos a serem classificados. 

Essa matriz de saída conterá, ao final do processo, os documentos vetorizados 

e apresentados na forma de uma matriz de entrada. A quantidade de documentos é a 

dimensão y da matriz de entrada. Cada neurônio da camada de saída é representado 

por um vetor de dimensão idêntica ao da linha da matriz de entrada, ou seja, a 

quantidade de termos significativos selecionados no pré-processamento dos 

documentos. Os valores iniciais dos elementos desses vetores são atribuições 

aleatórias de valores entre zero e um. 

A função de vizinhança inicial é de metade da dimensão de um lado da matriz 

que compõe a camada de saída. 

A taxa de aprendizado inicial sugerida é de 0.5 (meio), o usuário, porém, pode 

alterar esse valor antes do início do aprendizado. A taxa decresce gradualmente até o 

mínimo de 0.001 (um milésimo). 

O parâmetro de finalização do processo de aprendizado é definido pelo critério 

de estabilização da rede. Esse parâmetro é apurado através de um algoritmo bem 

simples: ao final de cada ciclo os posicionamentos dos padrões de entrada são 

armazenados e comparados com a posição obtida no ciclo anterior, após a 

constatação de que nenhum padrão de entrada mudou de neurônio nos últimos três 

ciclos o processo é interrompido e o resultado apresentado ao usuário. 

Outra peculiaridade desta implementação é o que chamamos de tratamento de 

"Colisões". No decorrer de um ciclo de aprendizado pode acontecer de um mesmo 

neurônio ser ativado por diferentes padrões. Principalmente no início do 

processamento, quando os neurônios da camada de saída são muito semelhantes 

entre si, todos possuem elementos valorados entre zero e um. Vejamos um exemplo: 

Um padrão é apresentado a rede; um neurônio é vencedor e tem sua curva 

alterada, aproximando-se da curva do padrão de entrada; o mesmo acontece com os 

neurônios vizinhos. 



Quando um novo padrão de entrada, semelhante ao primeiro, é apresentado, a 

tendência natural é que ele ative um neurônio pertencente ao subconjunto constituído 

pelos neurônios ativados em uma apresentação anterior, ou seja, o vencedor e seus 

vizinhos. Dessa forma, existe a possibilidade de que o mesmo neurônio ativado pelo 

padrão anterior seja ativado por esse novo padrão. Chamamos esse evento de 

colisão, padrões diferentes ativam o mesmo neurônio, "colidem" dentro dele. A medida 

que o aprendizado da rede avança, os neurônios vão ficando mais especializados e a 

possibilidade de colisão diminui. Para nosso objetivo não é interessante que ao final 

do aprendizado um único neurônio esteja relacionado a mais de um documento. 

Certamente esses documentos pertencem ao mesmo agrupamento, mas desejamos 

vê-los próximos, não associados ao mesmo neurônio. Mesmo que, por uma incrível 

coincidência, o pré-processamento tenha gerado vetores idênticos para documentos 

diferentes (certamente similares); é melhor que sejam dispostos lado a lado, e não 

sobrepostos. 

Para evitar a colisão dos padrões, implementamos uma sub-rotina que procura 

um neurônio 'i~ago", ainda não ativado por outro padrão apresentado anteriormente. 

Isso vale apenas dentro de um ciclo de aprendizado, a cada novo ciclo todos os 

neurônios da camada de saída são desativados. A busca pelo neurônio "vago" é feita 

em movimento centrífugo a partir do neurônio vencedor ( a v n d e  ocorreu a colisão. O 

algoritmo submete o padrão de entrada a uma matriz formada pelos oito neurônios 

vizinhos do r*. Nessa sub-rotina são considerados apenas os neurônios "vagos". Se 

nenhum neurônio vago foi encontrado, toma-se a matriz formada pelos dezesseis 

neurônios imediatamente mais externos. Recursivamente são tomados então os 

próximos 24, então os próximos 32 e assim por diante até encontrar o novo neurônio 

vencedor entre os mais próximos do r* (Veja figura 5.1). Obviamente um controle para 

identificação das bordas da matriz é necessário. Veja figura 5.2 

I / I Neurônio r* onde ocorreu a colisão I I 
8 vizinhos mais próximos 

L I 
a a a 

a 

a 

Figura 5.1 - Movimento radial a partir do neurônio r*. 



Um outro exemplo de tratamento de colisão é apresentado na figura abaixo, 

note-se que nesse caso, como o neurônio r* está próximo dos limites da matriz que 

representa a camada de saída, um controle foi implementado para que sejam 

considerados apenas os neurônios existentes. 

Limites superior 
e lateral 

esquerdo da 
matriz de saída 

Figura 5.2 - Controle para identificação das bordas da matriz. 



Capítulo 6 

O MagDoc e seu resultados 

"All truths are easy do understand once they are discovered; 
the point is to discover them. " 

Galileo Galilei 

6.1 Considerações sobre os serviços de busca 

Os serviços de busca - search engines - são, inegavelmente, ferramentas 

fabulosas. Mas, apesar de que em geral os usuários possam se sentir satisfeitos com 

seus resultados, os mais exigentes certamente não se conformam com o que é 

oferecido, vejamos os resultados de alguns testes com alguns dos principais serviços 

de busca. 

Uma pesquisa com a palavra HEART foi submetida a vários sites de busca. Os 

resultados da busca foram muito semelhantes. Isso é natural, já que o Yahoo! utiliza 

ferramentas do Google para indexação e ranking de páginas e o Altavista utiliza 

dispositivos de pesquisa do Yahoo!. E assim vão se misturando ... Ou seja, as 

ferramentas utilizadas e as heurísticas implementadas são quase sempre as mesmas. 

Se, por exemplo, a opção "preferences" do site Search.com for selecionada, é possível 

escolher os seguintes search engines: Google, Wjsenut, Open Directory, MSN ou 

Thunderstone. Estes são os sites chamados "Meta Search Engines". Da mesma 

forma, quando acessado o "Open Directory Advanced Searchn, este sugere os sites AI1 

the Web, Altama, Deja, Google, HotBot, Infoseek, Norfhem Light, Netscape e 

Yahoo!. Todos são muito semelhantes e a preferência fica por conta da publicidade e 

de alguns serviços adicionais oferecidos por este ou aquele site. O Wisenut, por 

exemplo, oferece um serviço de agrupamento de páginas do mesmo site que é 

bastante interessante. É comum que os mecanismos de busca mostrem muitas 

páginas do mesmo site espalhadas pela lista de páginas recuperadas. O Google 

oferece uma pesquisa de "páginas semelhantes" cujo resultado é questionável apesar 

da boa intenção. 

Vejamos alguns números relativos a quantidade de páginas obtidas com a 

submissão da palavra HEART a alguns s e ~ ç o s  de busca. 

Yahoo! - aproximadamente 70.200.000 

Google - aproximadamente l3l.OOO.OOO 

Aitavista - não dá essa informação 

Search.com - 24.500.030 documentos encontrados 

Ask Jeeves - 62.660.000 documentos encontrados 



Wisenut - 1 1.282.926 documentos encontrados 

Mesmo relatando que milhões de páginas foram encontradas, só é possível 

acessar realmente mil ou menos. O Yahoo! permite acessar até a milésima página e o 

Google permitiu 894. O Wisenut oferece funcionalidades adicionais, como 

agrupamento de páginas do mesmo site e até a separação em clusters de alguns 

documentos. Porém trata apenas os primeiros 300 documentos recuperados e só 

permite acessar esses 300. 

Sites de busca bem mais sofisticados, como o Vivíssimo e o Turbo 10 

apresentam resultados melhores: 

Vivíssimo - 440 páginas recuperadas em 35 clusters 

Turbo 10 - 148 páginas recuperadas em 1 1 clusters 

Esses dois sites mostram uma tendência interessante nos mecanismos de 

busca na internet. Porém são experiências ainda embrionárias e possuem bancos de 

dados ainda pequenos (por isso apresentam poucas páginas), além de alguns bugs 

em seus engines e uma certa mistura entre os resultados, isto é, páginas se repetem 

em diferentes clusters. 

E importante notar que existe um interesse generalizado no aprimoramento dos 

mecanismos desse sites e uma preocupação constante em melhorar os resultados. 

6.2 Os testes com a primeira versão do sistema 

Inicialmente implementamos a rede SOM e submetemos a ela massas de 

dados geradas arbitrariamente. Utilizamos o MS-Excel para compor os vetores de 

entrada simulando padrões bem definidos apenas para verificar a funcionalidade e 

acurácia da RNA SOM. 

Figura 6.1 Resultado obtido com a Ia. experiência 



A figura 6.1 mostra o primeiro resultado. Utilizamos como universo de entrada 

vetores de valores gerados aleatoriamente com 3 grupos bem definidos. Com isso 

concluímos que se o pré-processamento gerar como resultado vetores que realmente 

distinguem os grupos de documentos, a rede SOM funciona muito bem. Uma 

constatação impressionante foi a existência de um delimitador entre as fronteiras. 

Percebam uma linha de neurõnios não ativados separando os clusters, como se 

observa na figura 6.2. Consideramos este um resultado muito bom. 

Em seguida geramos várias massas de dados com as mesmas características 

e os submetemos ao sistema. Os resultados demonstraram um sucesso espantoso. 

Figura 6.2 Os "Vales" entre os grupos são observados 

Concluíamos a partir desses resultados que a rede SOM estava corretamente 

implementada e que poderíamos agora submête-Ia a provas mais difíceis, mais reais e 

mais complexas. Exaustivos testes foram feitos com a RNA SOM e os resultados 



foram ótimos. Vejam alguns exemplos a seguir. Mostramos apenas o mapa de saída 

para poupar espaço. 

Figura 6.3 Outros Exemplos dos resultados satisfatórios 

Outros resultados com massas de dados controladas são demonstrados a 

seguir na figura 6.4. 

Resultados como os demonstrados nas figuras 6.3 e 6.4 foram obtidos em 

todos os testes com dados gerados "artificialmente". E dessa forma comprovamos que 

a implementação do mapa auto-organizável estava correta. 

Figura 6.4 Outros Exemplos dos rsuitados satisfatónos - 2 

As massas de dados "artificiaisn foram produzidas através do utilitário MS-Excel 

gerando matrizes de números aleatórios dentro de intervalos, de forma que os grupos 

eram determinados pelas posições dos números maiores, médios e menores. Por 

exemplo, o grupo 1 possuía valores mais altos nos elementos pertencentes ao 

primeiro terço do vetor, os do grupo 2 eram mais carregados nos elementos cujos 

índices estavam no meio do vetor e os do grupo 3, carregados nos elementos do terço 

final do vetor. 

No exemplo a seguir, demonstrado na figura 6.5, podemos notar o seguinte: 

O grupo 1 possui valores entre O e 10 no primeiro terço do vetor, valores entre 

51 e 100 no segundo terço e valores entre 11 e 50 no terceiro terço. Analogamente 

temos para o grupo 2, valores entre 11 e 50 no primeiro terço, entre O e 10 no 

segundo e entre 51 e 100 no terceiro. E no terceiro grupo de vetores valores maiores 



no primeiro terço, médios no segundo e menores no terceiro. Na prática certamente 

não teremos grupos com características tão cartesianas. 
- - - ? - 

I". terço 20. tGÇÓp 3". ter90 
i 1 9 3 3 8 7 3 95 62 78 52 94 75 88'11 14 10 28 35 18 37 

1 
4 O 5 6 1 7 5 54 79 71 91 64 67 7 6 \ 4 0  19 16 24 39 14 16 

i 4 8 I 5 4 6 1 86 71 66 64 100 76 69l 33 18 23 31 50 15 38 

1 1 0  9 4 6 1 4 4 79 83 85 79 60 8599111 16 40 44 36 20 21 ' 1 5 4 7 5 7 4 58 73 97 81 75 89 631 18 19 17 12 22 25 41 

100 63 88 89 64 77 30 16 34 39 28 17 38 34' 7 10 4 O 10 2 4 
91 70 53 68 97 54 19 47 14 15 40 41 15 30, 4 3 2 7 8 10 2 
- - --- - - - - - - - . - - . - - -- - - - - - 

Figura 6.5 Formato básico dos vetores de entrada gerados artificialmente. 

Espera-se, na verdade que os vetores sejam compostos por termos que 

ocorrem em quantidade maior que zero nos documentos de um grupo e não ocorram 

naqueles documentos que não pertencem ao seu grupo. Ainda dentro de um raciocínio 

teórico, esperamos que ocorra algo parecido com a figura 6.6, para que os 

documentos sejam objetivamente classificados em grupos. 

Obviamente, esta ainda é uma situação ideal, pouco provável de ser 

encontrada nos experimentos com dados reais. Nos testes que se seguiram a esta 

primeira bateria trabalhamos com conjuntos ainda pequenos e bem definidos de 

documentos, recolhidos arbitrariamente de forma a compor tais conjuntos de forma 

controlada, com a mesma quantidade documentos cada um. 

Passamos então para os testes com massas de dados "quase" reais. Mas 

antes disso reformulamos totalmente a interface de usuário do sistema MagDoc. Toda 

a inteligência implementada anteriormente para viabilizar a rede SOM foi mantida 

integralmente. As outras funcionalidades, porém foram aprimoradas para prover mais 

facilidade de utilização. 

A primeira massa de testes submetida ao MagDoc foi um pequeno conjunto de 

documentos composto por três grupos de 10 elementos. Essas páginas foram 



recuperadas da intemet e salvas no diretório do projeto MagDoc. Os documentos 

foram renomeados de modo a facilitar o reconhecimento do grupo a que pertencem. 

\ r  - - -- -- 

- - 

2". terço ! 
I". terço --!L _. . -._ - - -- 3". terço 

. - . - - -- 

i 0  
O O O O O O O O O O O 0 0 : 1 1  1 4 1 0 2 8 3 5 1 8 3 7  

' O  O O O O O O O O O O O O 0 : 4 0  1 9 1 6 2 4 3 9 1 4 1 6  

/ O  O O O O O O O O O O O O 0 ~ 3 3 1 8 2 3 3 1 5 0 1 5 3 8  

1 1 0  O O O O O O O O O O 0 O O ( 1 1  1 6 4 0 4 4 3 6 2 0 2 1  

O O O O 0 O O O O 0 O O O ~ ~ 1 8 1 9 1 7 1 2 2 2 2 5 4 1  

O O O O O O O O O O O O O 0 / 4 7 1 5 4 1 3 8 3 2 2 4 2 2  

Obviamente, esta ainda é uma situação ideal, pouco provável de ser 

I 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 1 1 6 3 6 1 9 2 8 4 2 2 0 4 2  - -- - 

/ I 3 3 9 2 0 1 1 1 3 3 5 2 0 0  O O O O 0 0 1 0  O O O O O O 
/ I 4 4 5 3 9 1 6 4 7 3 9 3 9 0  O O O O 0 0  O O O O O O O 
: / 2 7 4 1 4 0 5 0 1 1 1 5 4 0 0  O O O O O 0 0  O O O O O O 
2 / 3 0  1 7 2 4 2 0 4 4 4 6  24 O O O O O O 0 , 0  O O O O O O 

/ I 4 1 2 1 9 4 1 1 1 4 7 1 9 0  O O O O O 0  O O O O O O O 
145 47 27 38 32 30 27 O O O O O O 0 1  O O O O O O O 

I 1 2 2 4 4 9 4 2 3 6 2 0 4 9 0  O O O O O 0 1 0  O O O . - O O -- O - 
o o o O O O 0 3 1 3 4 1 6 3 9 2 9 l 7 1 5 / 0  o o o o O O 

1 0  O O O O O O 2 2 2 7 2 5 1 2 2 2 4 2 4 9 í O  O O O O O O 
1 0  O O O O O O 4 3 2 4 4 5 4 3 3 2 4 9 4 2 i O  O O O O O O 

1 3 ' 0  0 0 O O 0 0 1 9 1 2 1 6 1 4 1 2 1 7 4 4 1 0  O O O O O O 
/ O  O O O O 0 0 2 8 4 6 4 3 2 0 3 1 4 6 1 2 ! 0  O O O O O O 

O O O O O O 0 1 6 3 4 3 9 2 8 1 7 3 8 3 4 / 0  O O O O O O 

encontrada nos experimentos com dados reais. Nos testes que se seguiram a esta 

I 

primeira bateria trabalhamos com conjuntos ainda pequenos e bem definidos de 

0 O O O O O 0 4 7 1 4 1 5 4 0 4 1 1 5 3 0 ~ 0  O O O O O O 
_I-_ _ _  _ - _  _..--_---___/._I_ 

documentos. Páginas foram recolhidas arbitrariamente de forma a compor tais 

Figura 6.6 Formato *idealizadon dos vetores derivados dos documentos. 

conjuntos de maneira controlada, com a mesma quantidade documentos cada um. 

Os primeiros trinta documentos do conjunto universo foram os seguintes: 

aidsl. htrn 
aids2. htrn 
aids3. htrn 
aids4. htrn 
aids5. htrn 
aids6. htrn 
aids7. htrn 
aids8. htrn 
aids9. htrn 
aidsl0. htrn 

dataminingl htrn 
datamining2. htrn 
datarnining3. htrn 
datamining4. htrn 
datamining5. htrn 
datarnining6. htrn 
datamining7. htrn 
datarnining8. htrn 
datarniningg. htrn 
datarnininglo. htrn 

rnarxisml. htrn 
rnamisrn2. htrn 
rnarxisrn3. htrn 
rnarxism4. htrn 
rnarxism5. htrn 
marxism6. htrn 
marxism7. htrn 
rnarxisrn8. htrn 
rnarxismg. htrn 
rnarxisml0. htrn 



O magDoc é capaz de identificar com cores diferentes até dez grupos de 

documentos. Para isso ele interpreta os três primeiros caracteres do nome do arquivo 

HTML. Se forem encontrados um máximo de 10 substrings diferentes elas serão 

consideradas como um grupo e uma cor será atribuida ao grupo. A partir da décima 

primeira substring diferente encontrada o MagDoc entende que não se trata de um 

conjunto de documentos conhecidos previamente e não fará tratamento de cores. 

6.3 O MagDoc passo a passo 

Vamos utilizar esse conjunto simples, de trinta documentos, para acompanhar 

os passos do processamento do MagDoc e avaliar os resultados. 

Primeiro passo: Reconhecer o universo de documentos a ser analizado. 

No campo Work Directory é informado o local onde estão os arquivos HTML a 

serem processados (figura 6.7). Nele também deve estar o arquivo que contém a lista 

de "stop words", que se chama sfopWords.lst. 

Neste diretório serão gerados todos os arquivos intermediários necessários ao 

processo completo. O reconhecimento é feito ao pressionar o botão "Start". 

Figura 6.7 Tela do MagDoc - Diretório de Trabalho. 

Sequndo passo: extrair os "stems" dos arquivos HTML. 

Esse passo é disparado pelo botão "Cleaner", que é habilitado após o 

reconhecimento dos arquivos HTML no diretório de trabalho. 

Essa etapa trata do pré-processamento dos documentos, o que consiste na 

leitura de cada um dos arquivos do universo tratado e na geração de outro arquivo 



com o mesmo nome mas com extensão ".pren para cada HTML do conjunto. O arquivo 

".pren armazena o vetor de termos obtidos a partir do documento HTML. 

Durante o processamento de cada arquivo é exibido na tela um conjunto de 

mensagens do processamento parcial. Observe na figura 6.8 que, após quatro 

segundos de processamento, seis dos trinta arquivos haviam sido processados e o 

nome do arquivo em processamento é "aids6.htm". No arquivo recém processado 

foram encontradas 12.984 palavras, que foram reduzidas a 1899 termos (stems). Em 

seguida, foi aplicada uma heurística de redução do vetor de termos a partir da 

imposição de limites percentuais (threshold). Essa heurística reduziu para 98 itens o 

vetor de termos gerado com base nesse documento. 

Outros dados que também são descritos é o tamanho do maior vetor gerado 

até então (99 termos) e o menor ( I6  termos), observe a figura 6.8. 

A figura 6.9 exibe a tela com o resultado final do pré-processamento, que 

demorou quatorze segundos. A dimensão do mapa (6), sugerida pelo MagDoc, 

significa que o mapa de saída será uma matriz 6x6 (36 elementos). 

A matriz de saída é sempre quadrada e é sugerida em função do número de 

documentos a serem processados. Sempre a menor matriz quadrada capaz de 

acolher, com sobra todos os elementos em diferentes neurônios, isto é, sem que haja 

"colisões". 

A função de vizinhança e a taxa de aprendizado também são sugeridas 

proporcionalmente ao tamanho da matriz. 

Terceiro passo: normalizar todos os vetores obtidos. 

O resultado do passo anterior é um conjunto de arquivos que contém, cada um, 

o vetor obtido de um documento HTML. Vejamos alguns exemplos na figura 6.10, que 

mostra três arquivos ".pren cujas estruturas de conteúdo são da seguinte forma: cada 

linha contém o número de ocorrências do termo dentro do documento, o separador 

ponto-e-vírgula ( ; ) e o termo propriamente dito. 

Estes arquivos constituem a matéria prima para o processo de normalização. 

No qual todos os vetores são compilados em um único vetor contendo todos os termos 

distintos encontrados, e cada um desses termos associado ao número de documentos 

em que cada um ocorre. Obtido esse vetor universo, um arquivo denominado 

goodStems.som é derivado a partir de uma heurística muito simples. Todos os 



termos que ocorrem em apenas um documento são desprezados, afinal eles, ao invés 

de agrupar servirão para distiguir de todos os outros o documento que o contém. 

Também são eliminados termos que porventura ocorram em todos os documentos, já 

que estes não terão qualquer utilidade na formação de agrupamentos. 

8 
I, HTML files in Work Directow 30. 6 Cleaned & Stemmed. i! 
l i  Cleaning & Stemming file C:\MagDOc\dataL30~AidsDataminingManRaids6.h~ 
( 1  12984 Words 1 1899 Diferent Stems in last file processed. 1 

ia 
:After 50% 1 max= 50 cut off= 98 mferent Stems. Treshold =>23 
1 ~ector length ==* M a =  99 Min = 16. li 

I 
ij 

li 

Figura 6.8 Tela do MagDoc - Resultado parcial do processo "Cleaner". 

Claro que esta heurística não é suficiente, na verdade ela só é aplicada devido 

a sua simplicidade computacional, sua obviedade e sua função de reduzir o conjunto 

que será tratado por uma lógica um pouco mais complexa e de custo computacional 

mais alto. Este primeiro corte no entanto apresenta uma redução bastante significativa 

do vetor de termos do universo a ser tratado. Na figura 6.12 observamos que a 

aplicação desse critério de corte reduziu o vetor de 1 O62 para 409 elementos. 

O segundo corte é mais agressivo e também mais complexo. Sua intenção é 

recuperar os termos que ocorrem em um número médio de documentos. 

O segundo corte consiste na aplicação de um critério para exclusão de termos, 

conforme explicado a seguir. Durante a leitura do vetor executada na aplicação do 

primeiro corte são apurados os valores máximo e mínimo associado aos termos. 



I HTML files in Wark Directofy 30 30 Cleaned & Stemmed 

I 
Cleaning & Stemming Finished 

j, Max vector length = 99 

I ' Vector length ==> Mar= 99 Min = 16 
I 
l 

I 

Figura 6.9 Tela do MagDoc - Resultado final do processo "Cleaner". 

6;master 
3l;data 
15;mine 
2 ; page 
2;michael 
4;berri 
2 ; gordon 
4; linoff 
2;essenti 
2; understand 
2 ; author 
2; busi 
4;miner 
2; interest 
2; topic 
2; illustr 

2; contact 
3;servic 
2 ; sof twar 
2 ; gener 
2;busi 
2; direct 
3;market 
2;util 
2 ; edg 
2;product 
2 ; develop 
2 ; onlin 
4 ; nugget 
2;platform 
2;us 
2 ; new 
2;top 
2 ;mail 
2; respons 
2; rate 
2;right 
2 ; get 
2 ; improv 

marxism7.pre 
1l;marxist 
20;media 
6; theori 

2; expos 
2 ;myth 
2 ; valu 
5; social 
2; issu 
3;polit 
3 ; econom 
2;highlight 
2;represent 
3;text 
5; ideolog 
2; realiti 
2 ;mean 
2;opposit 
2;relat 
3;ownership 
2 ; audienc 

Figura 6.10 Conteúdo dos arquivos u.pre''. 



O valor máximo corresponde ao termo que ocorre no maior número de 

documentos e o mínimo aquele termo que ocorre na menor quantidade de 

documentos, geralmente 2, já que o 1 foi descartado. Os limites máximo e mínimo são 

obtidos com as seguintes fórmulas: 

Iímlnf = ((max - min) / 3) + min; 

IimSwp = max - Iimlnf; 

Observe a ilustração da figura 6.1 1, ela expressa um diagrama do resultado 

da aplicação das equações acima. Neste diagrama o M representa a quantidade total 

de documentos do universo, max é o numero máximo de ocorrências de um mesmo 

termo nos diferentes documentos (descartado M), min é geralmente igual a 2. 

O segundo corte consiste na aplicação de um critério para exclusão de termos, 

conforme explicado a seguir. Durante a leitura do vetor executada na aplicação do 

primeiro corte são apurados os valores máximo e mínimo associado aos termos. O 

valor máximo corresponde ao termo que ocorre no maior número de documentos e o 

mínimo aquele termo que ocorre na menor quantídade de documentos, geralmente 2, 

já que o 1 foi descartado. Os limites máximo e mínimo são obtidos com as seguintes 

fórmulas: Iímlnf = ((max - mín) / 3) + mín; 

IimSwp = m a  - IímCnf; 

Observe a ilustração da figura 6.1 1, ela expressa um diagrama do resuitado 

da aplicação das equações acima. Neste diagrama o M representa a quantidade total 

de documentos do universo, rnax é o numero máximo de ocorrências de um mesmo 

termo nos diferentes documentos (descartado M), min é geralmente igual a 2. 

Figura 6.1 1 Obtendo os termos de ocorrência média 

A figura 6.12 ilustra que para esse exemplo os limites de corte foram definidos 

de modo a excluir todos os termos que ocorrem em mais de dez documentos, bem 

como os que ocorrem em menos de 6. 



// HTMLflles in Work Directoiy: 30. 30 groceçsed. 

.IA11 Stems recovered. 
)1lQ62 Stems in the Total Universe. 
jAftertirst cut off, remains 409 Stems in Initial Universe. 

jj File C~\MagDOcidata\30-AidsDataminingMaM~o~dStems.~om created. 
i Superior liinit = 10 Inferior Litnit = 6 
i 
'/Afterthe second cui  off, remains 48 çtems in Initial Universe. 

File C-\MagDOcidata\30-AidsDataminingMaMgreatStems.som created. 

/ File C.IMagDOcidata\3OAidsDataminingMa n(unainMatrix som created. 

O principal resultado desse terceiro passo é a geração do arquivo 

mainMatrix.som, que consiste em uma matriz onde a primeira linha contem a lista dos 

termos selecionados, a primeira coluna, a identificação numérica dos documentos, a 

segunda coluna, o nome completo dos documentos (com caminho completo) e as 

linhas a partir da primeira, a quantidade de vezes que o termo relacionado na primeira 

linha ocorre no documento. Por exemplo, vejamos abaixo um subconjunto do arquivo 

mainMatrix.som obtido a partir do processamento do universo de teste. 

document infect aid risk viru prevent transmis mine marxism polit theori marx 
C:\ ... \aidsl. htm 28 56 13 20 O O O O O 0 0  
C:\. . .\aidsl 0. htm 10 9 O O 22 27 O O O 0 0  
C:\ ... \aidsG. htm 19 9 4  3 19 O O O O 0 0  
C:\ ... \aids7. htm 186 59 78 39 62 122 O O O 0 0  
C:\ ... \aids8. htm 139 13 O O 11 O O O O 0 0  
C:\ ... \aids9. htm 204 28 77 59 16 142 O O O 0 0  
C:\ ... \dataminingl.htm O O O O O O 22 O O 0 0  
C:\ ... \datamininglO.htm O O O O O O 45 O O 0 0  
C:\ ... \datamining2.htm O O O O O O 5 O O 0 0  
C:\ ... \datamining3.htm O O O O O O 14 O O 0 0  
C:\ ... \marxism5. htm O O 0 0  O O O 3 0 4 0  
C:\ ... \marxism6. htm O O 0 0  O O O 3 3 3 0  
C:\ ... \marxism7. htm O O 0 0  O O O 4 3 6 0  
C:\ ... \marxism8. htm O O 0 0  O O O 8 3 11 11 
C:\. . .\rnarxism9. htm O O 0 0  O O O 21 23 61 34 

Quarto passo: leitura do arquivo mainMatrix.som. 



O botão "ReadeT serve apenas para ler o arquivo que foi gravado no passo 

anterior. Parece desnecessário, e realmente é se não nos interessa fazer qualquer 

análise parcial dos resultados do processamento. Mas, para efeito desse trabalho é 

muito conveniente poder parar o processo exatamente no momento em que foi gerado 

o produto que será submetido a rede SOM. Durante o desenvolvimento do sistema foi 

crucial a existência dessa funcionalidade, já que muitas vezes era possível usar o 

resultado dos passos anteriores para testar e observar o comportamento da rede 

neural trabalhando. Implementações futuras podem desconsiderar essa parada e 

eliminar esse botão. 

Quinto passo: leitura dos parâmetros. 

Esse passo é disparado pelo botão "Params." E serve para atribuir as variáveis 

de trabalho os valores de taxa de aprendizado, função de vizinhança e dimensão do 

mapa de saída. Tais valores são sugeridos pelo MagDoc e podem ser aceitos por 

"default", mas o usuário pode alterá-los segundo suas intenções. Ao ser acionado esse 

botão, uma amostra de como vai ficar o mapa de saída é exibida para o usuário (vide 

figura 6.13.a). Experiências de exibição dinâmica das mutações do mapa foram feitas 

mas o processamento gráfico degrada sobremaneira a performance e decidimos não 

mostrar resultados parciais. Assim, ao ser dado início ao aprendizado da rede o painel 

de resultados do MagDoc fica "desligadon. Os resultados exibidos no painel inferior, no 

entanto, são atualizados dinamicamente. 

Figura 6.13.a Amostra da Matriz de saída "Vazia". 
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O tamanho dos círculos que representam os neurônios da camada de saída, 

bem como a distância entre eles, são calculados no momento do acionamento do 

botão "Params.", em função da dimensão do painel e da quantidade de neurônios. A 

tela (janela) do MagDoc é redimensionável, como pode ser observado nas figuras 

6.13.a, 6.13.b, 6.13.c e 6.13.d. 

Ao final do aprendizado da rede os neurônios são redesenhados e o número 

identificador do documento HTML é escrito dentro do neurônio ativado por ele. Caso 

tenham sido identificados grupos de documentos em função dos nomes dos arquivos, 

os neurônios e os números dentro deles serão desenhados em uma cor específica. Se 

tais grupos não foram identificados, os neurônios não poderão ter cores diferentes e 

os ativos serão diferenciados dos inativos por terem números dentro deles. 

As figuras a seguir demonstram o que acontece quando é feito um 

redimensionamento da tela do MagDoc. Isso pode ser feito para que o resultado 

gráfico seja adequado as necessidades dos usuários. Este procedimento toma-se 

mandatório quando a quantidade documentos processados é grande. 

Como exemplo, ilustramos quatros telas do sistema geradas após o 

acionamento do botão "Params" e antes do início do aprendizado, que ocorre ao 

acionamos o botão "Clustei'. 

Figura 6.13.b Matriz de saída Dimensionamento dinâmico (12x12). 



Figura 6.13.c Matriz de saída Dimensionamento dinâmico (12x12). 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
U U " u Y U U U u U u u U u U u U U U u u U  
O O O O O O O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Figura 6.13.d Matriz de saída Dimensionamento dinâmico (22x22). 

Os diferentes desenhos devem-se ao dimensionamento da janela do sistema e 

da aiteração no tamanho do lado da matriz de saída (Map Dimension). Como 



dissemos anteriormente o valor inserido pelo usuário no campo de dimensão da matriz 

representa o lado da matriz quadrada que sustentará a o conjunto de neurônios da 

camada imagem ou camada de saída da Rede SOM. 

Em linhas gerais, esses são os passos necessários para executar o pré- 

processamento dos documentos HTML através da transformação de seu conteúdo em 

vetores de valores numéricos. A próxima etapa é a submissão desses vetores 

resultantes do pré-processamento a rede neural artificial de Mapas Auto-Organizáveis. 

Agora que já entendemos como ocorre o processo de vetorização de documentos 

HTML podemos, verificar, analisar e diagnosticar os resultados gerados pela Máquina 

de Agrupamento de Documentos por Conteúdo - MagDoc. 

6.4 Verificação, análise e diagnóstico dos resultados do MagDoc 

Figura 6.14 Primeiro resultado obtido com o MagDoc. 



O primeiro resultado gerado pelo sistema foi bastante frustrante, como se pode 

notar na figura 6.14. O processamento foi executado várias vezes e, embora o 

resultado não fosse exatamente o mesmo que este apresentado acima, era sempre 

muito semelhante. Na verdade o que ocorre quando submetido o mesmo conjunto de 

padrões a rede váriás vezes é que a disposição geral dos neurônios ativos pode 

"girar", como se um pivo fosse fixado no centro da matriz, a relação de agrupamento, 

no entanto é sempre a mesma. Veja na figura 6.15 que pode-se submeter o conjunto 

de dados inúmeras vezes, mas sempre uma das quatro configurações abaixo será 

resultante. Note que, mesmo nesse caso, comprova-se a eficiência da rede SOM, pois 

as relações de semelhança entre os elementos do conjunto sempre são observadas. 

0 s  documentos identificados pelos números 4, 10 e 22 estão sempre em um dos 

extremos, sendo que o 10 e o 4 sempre em extremos antagônicos. Os conjuntos 

{22,26,28,29); {10,11,13,12,15,14,19,18) e{8,1,3,5,7,4}sempresão observados. 

Figura 6.15 As 4 possibilidades de resultados com a 1 a. massa de dados. 

Porquê os conjunto não ficaram absolutamente definidos? 

Somente a análise do conjunto de padrões que é submetido a rede pode dizer. 

E realmente, essa análise elucidou o problema. Ainda existiam palavras que ocorriam 

com certa frequência em todos os conjuntos indistintamente e isso fazia a rede 

misturá-los. Por exemplo a palavra sistema (system) pode ser encontrada em temas 



sobre o sistema imunológico (aids), sistemas de governo (marxismo), bem como 

sistemas computacionais (datamining). 

A solução foi incrementar essa palavra a lista de stop words. Além da palavra 

system, várias outras foram agregadas ao arquivo stopWords.lst após a análise do 

conjunto de padrões. Existem palavras que fazem parte do jargão da intemet e podem 

ser encontradas em qualquer tipo de site, como, por exemplo, a própria palavra site, a 

palavra help, contact (contact us), map (site map), index, list etc. 

Nessa primeira análise adcionamos a lista de stop words as seguintes 

palavras: work, state, world, case, help, suppott, group, show, www, web, link, time, 

book, com, free, find, site, system, home, information. 

A conclusão é que uma lista de palavras vazias bem composta é um dos 

instrumentos mais importantes para o sucesso do agrupamento de documentos. 

O resultado seguinte foi mais animador, como pode ser notado na figura 6.16 

abaixo. 

Figura 6.16 Segundo resultado, após a supressão de alguma palavras vazias. 



O conjunto de documentos sobre Datamining, representado pela cor verde, 

apresentou uma boa coesão. Inclusive desde o primeiro experimento. O conjunto de 

documentos sobre maocismo (cor vermelha), que anteriormente apresentou-se pouco 

coeso (embora não tivesse se apresentado totalmente disperso), com uma silhueta de 

formato linear, nesse segundo experimento mostrou também forte coesão. O conjunto 

de documentos sobre AIDS, embora tenha deixado de se misturar aos outros grupos, 

ainda manteve uma baixa coesão. O diagnóstico desse comportamento é o seguinte: 

os documentos desse grupo são todos muito extensos e foram os que mais 

forneceram termos para o vetor universo, porém os termos ocorrem em frequências 

muito díspares entre os documentos do grupo, sendo que vários termos não ocorrem 

em todos os textos do grupo. Além disso, pelo fato dos documentos serem muito 

extensos não raro eles possuem em seus vetores aqueles termos que caracterizaram 

de fato outros agrupamentos. Isso provoca um certo afastamento do documento que 

contém esses termos do centróide do grupo, impulsionando-o para as proximidades 

dos outros agrupamentos. 

6.5 O Segundo Experimento 

O segundo experimento foi bastante semelhante, apenas os assuntos 

mudaram para Finance, Sport e Pornography. Um universo formado por 32 

documentos sendo onze recuperados pela pesquisa da palavra Finance; outros onze 

pela pesquisa da palavra Pornography e dez documentos recuperados pela palavra 

chave Sporf. O primeiro resultado obtido também não foi um grande sucesso, como 

se observa na figura 6.17. 

Figura 6.17 
Primeiro resultado do 
Segundo experimento. 



Novamente analisamos o conjunto de padrões submetido a rede em função do 

pré-processamento desse novo universo de documentos. Novas palavras foram 

julgadas vazias e adicionadas a lista de stop words. O resultado, porém, continuou 

ruim, e só melhorou após a implementação de mais um recurso: uma lista de radicais 

"vaziosn. 

Criamos então mais uma lista, chama stopStems.lst e implementamos uma 

chamada a ela, que ocorre depois da apuração do radical (stem) de cada palavra. 

Essa solução derivou da observação de que que palavras com sentidos totalmente 

diferentes podiam gerar o mesmo stem. Isso ocorre em função de um problema 

bastante conhecido e comum a qualquer algoritmo de radicalização de palavras: 

Overstemming e Understemming. 

O Overstemming ocorre quando o final da palavra é removido, porém não se 

tratava de um sufixo, mas de parte da palavra. Isto pode resultar, como no nosso 

caso, na aglutinação de palavras diferentes. 

O Understemming, por sua vez, ocorre quando um sufixo não é removido, por 

se tratar de uma exceção linguística. Isto causa uma falha na aglutinação de palavras 

relacionadas. 

Uma forma de minimizar esse problema foi constituindo uma lista de stems 

"indesejáveis". Inicialmente uma pequena lista, que certamente deverá aumentar com 

o aprofundamento da utilização do MagDoc. Uma outra função importante da lista de 

"stop stems" é resumir uma série de palavras vazias que convergem para um mesmo 

radical, eliminando-as todas de uma vez. Podemos citar como exemplos, alguns dos 

stems da lista stopStems.lst: person, high, individu, intern, human, identifi, access, 

import, model, report, organ, univers. O resultado posterior a essas novas 

implementações pode ser observado na figura 6.18. 

Embora seja visível uma razoável coesão entre os grupos, a seguinte questão 

é levantada: porque o documento 10 localiza-se próximo ao 28, de outro grupo, e 

distante dos documentos 1 e 6, por exemplo, que são do "seu" grupo? Esse fenômemo 

é observado em todo o grupo azul. Esse é o grupo dos documentos sobre o termo 

"Finance". Esse é um assunto que permite abordagens extremamente diversas e é 

praticamente impossível formar um grupo coeso a partir de umas poucas páginas 

recuperadas a esmo pela intemet. 

O MagDoc tem a funcionalidade de abrir o documento relacionado ao neurônio 

quando acionado o botão do mouse sobre ele. E foi interessante perceber que os 

documentos 1 e 6 estavam relacionados a sites sobre "Personal Financen (finanças 

pessoais) enquanto que o documento 10 relacionava uma página institucional do 

governo canadense (Govenment of Canada - Department of Finance). 



Figura 6.18 Segundo resultado do Segundo experimento (stopStems.lst). 

6.6 Um conjunto de quatrocentos documentos 

O terceiro experimento foi realizado com um universo de 400 documentos 

separados em quatro grupos de cem. Os assuntos escolhidos foram Marx, AIDS, 

Redes Neurais Artificiais e Câncer. Dessa forma foi possível aproveitar documentos do 

primeiro experimento. 

A primeira observação notável foi o peso da complexidade dos algoritmos de 

inteligência artificial. Enquanto o universo de documentos não passava de mais de 

uma centena o tempo de processamento era absolutamente aceitável, mesmo quando 

utilizado um computador pessoal pouco robusto. 

Quando a quantidade de documentos do universo processado saitou para 400, 

implicando em uma matriz de saída de mais de 400 neurônios e em vetores 



naturalmente maiores (da ordem de 50 elementos) a performance do pequeno PC 

doméstico mostrou-se impraticável, estendendo o processamento a intermináveis 20 

minutos. 

O primeiro equpamento usado para testes foi um Pentium I11 com clock de 996 

Mhz e 256Mb de memória RAM. Testes realizados com um computador Pentium IV, 

clock de 2.8 Ghz e 512Mb de RAM apresentaram resultados melhores (5 minutos). 

Não é um tempo aceitável para tratamento on-tine, mas a intenção do MagDoc não é 

processar conjuntos dessa dimensão no momento da pesquisa. Esse tipo de 

processamento pode ser feito em background. Quando submetemos 200 documentos, 

que é um número grande para nosso propósito, o tempo foi de 1 minuto. 

Por isso não devemos considerar essa baixa performance um problema de 

fato, mas simplesmente um indicativo de que existe a necessidade da implementação 

de heurísticas de "short-cutsn agregadas aos algoritmos no intuito de melhorar a 

performance da rede quando o problema envolver grandes massas de dados e 

necessidade de processamento on-line. 

Avaliar o comportamento do MagDoc quando submetido a uma miríade de 

documentos, enquanto se espera obter quatro grupos distintos e bem definidos tomou- 

se um motivo de grande tensão e ansiedade. Logo descobrimos que uma máquina 

mais potente teria que ser usada pois a espectativa por um novo resultado após cada 

ajuste nos parâmetros da rede não poderia durar 20 minutos, caso contrário nossa 

ansiedade nos infligiria um pesado flagelo. 

O primeiro resultado não foi nada bom, o que aliás já esperávamos (vide figura 

6.19). Uma nova análise dos vetores gerados no pré-processamento mostrou-se 

necessária, porém muito trabalhosa em função da dimensão dos vetores obtidos e sua 

quantidade. Mesmo usando planilhas eletrônicas é uma tarefa exaustiva esquadrinhar 

uma matriz de 400 x 60 elementos para identificar termos que deveriam ser excluídos 

do processo. Entretanto esse trabalho foi feito e refletiu em uma sensível melhora. O 

que ocorreu pode ser notado na figura 6.20. Os vários pequenos grupos 

esparramados pela camada de saída da rede SOM observados na primeira vez 

diminuíram substancialmente nessa segunda apresentação do conjunto de 

documentos. 

As perguntas que fizemos a nós mesmos foram as seguintes: deveria ser 

natural que o sistema encontrasse somente quatro grupos bem definidos? O critério de 

agrupamento deveria ser mudado? A hipótese estaria equivocada? 

A resposta foi a mesma para todas as perguntas: NÃO. 



Figura 6.19 Primeiro resultado com 400 documento. 

Figura 6.20 Segundo resultado. Após incremento da lista stopStems.lst 



A explicação é que nós, seres humanos classificamos e agrupamos o universo 

de documentos segundo um critério diferente daquele usado pelo MagDoc. A mesma 

abordagem que utilizamos nos capítulos 2 e 4 dessa dissertação deve voltar a tona 

nesse momento. Como exposto nos itens "2.5.2.1 Classíficação" e "4.1 O problema 

da classifícação de padrões" a tarefa de agrupamento gera naturalmente resultados 

diferentes porém igualmente corretos. Basta que os critérios utilizados sejam 

diferentes. Quando o problema proposto nesse trabalho é exposto a luz desse 

raciocínio concluímos que o desejo de que o sistema gere o resultado que inicialmente 

esperamos, de quatro grupos bem distintos, é apenas fruto de um aspecto comum ao 

caráter do ser humano, a pretensiosidade. Imaginar que o conjunto possui quatro 

grupos distintos pode ser um ledo engano. Devemos lembrar ainda que o ambiente ou 

conjuntura em que está inserido o objeto fará com que sua classificação sutilmente se 

degenere. Por exemplo, nesse conjunto pudemos observar que um determinado 

documento do grupo "Redes Neurais Artificiaisn possuía mais de 140 ocorrências da 

palavra "drug", ou derivados dela. Esse foi o Único dentre os documentos sobre RNA 

que teve ocorrência desse termo. Dentro de um outro contexto essa palavra seria 

descartada devido a sua baixa ocorrência entre os documentos, independente da alta 

freqüência dela dentre desse específico. Porém, o termo "drug" passou a fazer parte 

do vetor universo pelo fato de que ele ocorre com bastante freqüência nos 

documentos sobre "aidsn e "câncer". Serie isso uma anomalia? Abrindo o documento 

foi possível observar que tratava-se de uma tese entitulada "A NEURAL NETWORK 

APPROACH TO PATHOLOGY", onde a principal abordagem é a sugestão da 

utilização de ferramentas de datamining na descoberta de padrões de tratamento de 

patologias por medicamentos. Outros quatro documentos sobre RNA também 

possuíam a palavra "drug" em seu texto, porém com apenas uma ou duas ocorrências 

e essa palavra foi eliminada desses documentos nos primeiros passos do pré- 

processamento. 

A descoberta de padrões interessantes a partir da análise dos resultados do 

MagDoc é um exercício estimulante e até divertido. Ao investigar, sempre se encontra 

repostas para perguntas como: porque esses documentos "escapuliram" do grupo a 

que deveriam pertencer (pela cor)? Por que esse grupo apresenta forte coesão? E 

aquele outro, porque não? 

No início desse trabalho esperávamos obter como resultado um agrupamento 

absolutamente coeso dos subconjuntos de documentos submetidos ao sistema. 

Agora, percebemos que, se isso tivesse, por acaso, ocorrido, provavelmente alguma 

coisa saíra errada. Esses resultados obtidos com o Magdoc são absolutamente 

coerentes. Temos certeza que se for feita uma escolha prévia de documentos super 



criteriosa, de modo que cada um dos elementos do grupo seja razoavelmente 

semelhante em tamanho e tratem objetivamente do mesmo assunto eles certamente 

formarão um grupo bastante coeso. Porém não é isso o que queremos. Nossa 

intenção é prover uma funcionalidade como a descrita no próximo experimento. 

6.7 A Simulação mais realista 

A experiência citada no início desse capítulo, a submissão da palavra "heart" a 

vários sites de pesquisa para analisar o comportamento de cada uma deles foi a base 

dessa quarta simulação. 

O resultado do site Yahoo! foi o escolhido. Os 105 primeiros documentos foram 

então recuperados de seus hosts e armazenados na área de trabalho do MagDoc. 

Nenhum tratamento foi dado aos nomes desses arquivos e portanto não existem 

diferentes cores na camada de saída da rede SOM. Os agrupamentos serão 

identificados apenas pela proximidade dos neur6nios ativos e pela separação de 

grupos por "valesn de neurônios não ativados. 

O resultado, apresentado na figura 6.21, propõe novamente a idéia das 

diferentes maneiras de dar vasão a capacidade cognitiva da mente humana. Não 

existem, de fato, classes ou grupos determinados. Estamos diante do exemplo da 

criança brincando com blocos coloridos de diferentes formas, cores e tamanhos. 

Não há necessidade de utilização de qualquer conceito prévio de como se deve 

proceder o agrupamento. O que existe á a certeza de que os documentos que estão 

imediatamente adjacentes tem conteúdo e abordagens semelhantes. E que, quanto 

mais distantes dois neurônios da camada de saída, tando mais divergentes são os 

assuntos tratados pelos documentos associados por esses documentos. 

A forma proposta para utilização da ferramenta MagDoc pode ser denominada 

de técnica dos cinco cliques. O que vem a ser essa técnica? 

Qualquer que seja a disposição apresentada pelo MagDoc em seu mapa auto- 

organizável, o usuário pode encontrar um documento que lhe interessa em, no 

máximo, cinco cliques. Ou pode simplesmente abandonar todo o conjunto por 

considerar que há apenas uma possibilidade remota de que o documento cujo 

conteúdo é o que está procurando esteja contido ali. E porque cinco cliques? 

Mesmo que a dispersão no mapa esteja bastante homogênea basta um clique 

próximo a cada canto do quadrado e um no centro para que a mineração seja 

concluída. Se a dispersho não 6 homogênea, melhor ainda. Pois o que acontece é que 

a área onde se deve procurar o "filão" de documentos preciosos é restringida, 



aumentando a possibilidade de se encontrar esse o conjunto de documentos 

desejados. 

Estamos falando de mineração de dados e o termo filão enquadra-se 

perfeitamente. Uma vez encontrado um documento razoavelmente adequado aos seus 

anseios, o usuário pode começar a explorar os documentos vizinhos a procura da 

informação ideal. 

Falamos em cinco clíques do mouse porque achamos ser o suficiente para se 

obter uma boa amostra do universo pesquisado. Obviamente o usuário, como um 

garimpeiro, pode continuar a explorar o mapa de saída enquanto considerar que há 

possibilidade de se encontrar informação valiosa entre os documentos ali dispostos. 

A idéia no entanto é ganhar tempo na pesquisa. Desconsiderando o tempo de 

máquina. Tempo esse que não ocupa necessariamente o tempo do usuário, tampouco 

sua atenção. É correto afirmar que um universo de 105 documentos foi analisado a 

partir de uma olhadela superficial em apenas cinco. E ao final desse curto período de 

análise pode-se concluir por investir mais nesse conjunto de documentos ou 

simplesmente ignorá-lo. 

Futuramente, em função do aprimoramento do sistema, poderemos escolher 

alguns documentos dentro desse universo e, como seus padrões de vetorização já são 

conhecidos (e semelhantes entre si) poderíamos comandar uma busca mais ampla 

pelos servidores de diretórios da internet com o objetivo de capturar assuntos 

correlatos. Esse, porém é um assunto para a sessão de trabalhos futuros. Por 

enquanto vamos verificar os agrupamentos encontrados ... 

O agrupamento identificado na figura 6.21 como "A" é formado por quatro 

documentos que tratam do assunto coração de forma didática, falando de sua 

anatomia e seu funcionamento. Vejamos alguns pedaços de textos recolhidos de cada 

um: 

Documento 77 + "The heart is one of the most important organs in the entire 

human body. It is  really nothing more than a pump, composed of muscle which pumps 

blood throughout the bodx beating approximately 72 times per minute of our lives." 

Documento 51 + 'Learn about the fascnating fluid of life. The red blood cells 

supply oxygen. " 

Documento 37 + "The heart is a hollow muscular organ of a somewhat conical 

fom; it lies between the lungs in the middle mediastinum and is endosed in the 

pericardium" 

Documento 78 + "The cadiovascular system consists of a muscular pump, the 

heart, in a double circuit of pipes that cany blood from the heart to the lungs and back 

in one circuif" 



O agrupamento identificado na figura 6.21 como "6" é formado por cinco 

documentos que falam sobre doenças do coração, medicamentos e cirurgias para 

tratamento de moléstias cardiovasculares. Vejam alguns trechosrecolhidos deles: 

(97) ". . .oRen known as the cadiac pacemaker.. . " 

(3) "...Cardiogenic Shock ( Cardiomyopathy I Coronary Artery Disease I 
Ischemia 1 Arrhflhmia I Myocardial Infarction I Infections ) Valvular Disease ICongestive 

Heart Failure.. ." (menu de opçdes da home page) 

(43) ". . . This formulation provides numerous herbal ingredients that have an 

ability to supporf for body's fight against diseases of the heart and arferies . .." 
(59) "... Topics from the Diseases and Conditions A-Z Index (DCI) are also listed 

below and identifíed by this image . . ." 

(54) "...Does heart disease or Diabetes run in your family?. . ." 

Já o agrupamento identificado na figura 6.21 como "Cn é formado por quatro 

páginas institucionais de clinicas e hospitais: 

(96) MayoClinic.com 

(21) MedTropolis Cardiology 

(25) Hospital Universitário da escola de medicina de Yale 

(38) National Center for Health Statistics * 

* Este não é de fato um site de clínica ou hospital de cardiologia, mas ficou 

aqui agrupado provavelmente porque tem vários links para hospitais e clínicas. E o 

que certamente aglutinou essses documentos foi a ocorrência em frequencia similar 

das palavras clinic e hospital. 

Outros grupos foram também salientados na figura 6.21 mas tomar-se-ia 

enfadonho aprofundar os comentários a respeito de cada um deles. Analisando 

superficialmente os grupos podemos dizer que: 

O grupo D é composto, em geral, de páginas de sites de e-commerce com 

produtos cuja palavra chave é "heart", como, por exemplo, uma página da 

amazon.com que sugere a compra de vários CDs com essa palavra no título. Outro 

exemplo nesse grupo é o deum site chamado AIIHeart.com que vende roupas, 

uniformes e outros produtos para médicos e hospitais. 

O grupo E é composto, na maioria, de páginas de seguros de saúde e hospitais 

que oferecem wnvenios desse tipo. 

O grupo F é composto de páginas de instituições filantrópicas. 

O grupo G é composto de páginas sobre assuntos setimentais, como a home 
page de um site que se entitula "Officíal Homepage of Hearf.com. The place to come 
for mafters of the heart" e como serviços oferece cruzeiros marítimos para lua-de-mel 



e para solteiros em busca de relacionamentos, alianças, serviços de encontros, 
filmagens, flores, enfeites de igreja etc. 

Pode se observar também alguns "pontos fora da curva", documentos isolados. 
Na maioria são casos de páginas de notícias do Yahoo!, que pelos seus critérios 
internos sempre privilegiam suas próprias páginas que nesse caso não tratavam do 
assunto "heaft" mais possuíam alguma ocorrência dessa palavra. Nada de anormal 
para um site comercial. Outros casos também ocorreram como o da banda de rock 
com o nome heart e até de um site de uma empresa de energia que não tinha 
absolutamente nada a ver com o assunto, mas por algum motivo foi recuperado pelo 
Yahoo! na pesquisa pela palavra chave. E importante lembrar que o processo de 
gravação das páginas recuperadas pelo site de pesquisa, embora tenha sido feita 
manualmente foi totalmente isenta de qualquer julgamento sobre o conteúdo da 
página, simulando mesmo um crawler mecânico, sem qualquer inteligência de triagem 
sobre os documentos. 

Dessa forma as potencialidades do MagDog foram postas a prova e julgamos 
que ele ele saiu-se muito bem. Como ferramenta de auxílio, ainda deve ser 
considerada em estágio embrionário, muitas evoluções necessitam ser implementadas 
e novas funcionalidades desenvolvidas. Mas sob o ponto de visda da idéia proposta 
mostrou-se absolutamente viável. 

A figura abaixo (6.21) não possui a nitidez necessária para uma boa avaliação, 
por favor utiliza a versão ampliada da próxima página. 

Figura 6.21 Os agrupamentos podem, na verdade, estar em vários lugares. 
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Capítulo 7 

Conclusões 

Zfwe knew what we were doing, it wouldn't be called research, would it? 
Albert Einstein 

O projeto MAGDOC obviamente não termina com a conclusão desta 

dissertação de mestrado. 

Ainda há muito trabalho a ser feito para tornar o MAGDOC uma ferramenta 

prática, simples e eficiente. Nosso desejo é ver o MAGDOC, ou um outro Software 

com suas características básicas, sendo utilizado por todos aqueles que procuram 

conteúdo de qualidade na World Wide Web. Para que o MAGDOC, ou uma aplicação 

com proposta semelhante a sua, torne-se uma ferramenta amplamente disseminada 

no futuro próximo é necessário que algumas funcionalidades sejam agregadas, 

soluções técnicas sejam evoluídas e novos algoritmos adicionados em pontos chave 

do processo completo. Todas essas questões podem ser resolvidas com um pouco de 

imaginação e muito trabalho. Porém, há necessidade, principalmente, de um evento 

totalmente alheio a qualquer metodologia científica: que os usuários de Rede Mundial 

de Computadores encontrem nessa ferramenta a resposta para alguns de seus 

anseios recônditos, recolhidos as remotas estruturas de suas mentes. E esses locais 

dificilmente são alcançados sem o auxílio da intuição. 

Os movimentos que se transformam em grandes fenômenos de popularidade 

são aqueles que vêm de encontro a idéias que existem no inconsciente coletivo, e 

pouquíssimos seres humanos conseguem articular em forma de um produto utilizável, 

seja ele concreto ou intangível. Quando um indivíduo estudioso e extremamente 

curioso penetra um desses escuros cômodos da mente, começa então a tatear a 

procura de alguma coisa idealizada cujo projeto, no entanto, não está ainda totalmente 

elaborado. Ele o faz de maneira metódica, porém de certa forma tão intensa e 

dedicada, que chega a parecer compulsiva. O cientista trabalha em busca de soluções 

para problemas que muitas vezes o público em geral sequer percebia a existência. 

Quando tal solução, ainda que parcial, é encontrada, sucede-se um fenômeno de 

aceitação popular muitas vezes espantoso. Ocorrem também fatos inusitados, onde se 

descobre algo muito importante e que nem mesmo o cientista estava a procurar. 

A breve história da Internet está repleta de fatos de explosiva aceitação pela 

comunidade de usuários. Sobre esses fenômenos não temos nenhuma ingerência, 

nenhum controle. E sendo assim, mesmo que toda a concepção do MAGDOC seja 



implementada completamente, há uma grande possibilidade de que nunca saia do 

ambiente acadêmico e tome o mercado. 

Porém, na condição de usuários assíduos da internet e de seus serviços de 

busca, acreditamos que uma pesquisa de conteúdo mais inteligente e eficiente é uma 

necessidade básica. E para que o MAGDOC, ou seja lá que nome venha ter uma 

ferramenta com este teor, seja aprimorado até o ponto de poder ser publicado e 

disponibilizado a qualquer usuário da Web são necessárias algumas implementações 

evolutivas. 

7.2 Trabalhos futuros 

7.2.1 Converter a aplicação Java em APPLET. 

Uma das necessidades deste experimento era a de poder acompanhar os 

resultados de cada uma das etapas do processamento. Foi necessário analisar os 

conjuntos de dados antes e depois de cada passo, verificando as transformações 

ocorridas para certificar que elas procediam como planejado. Devido a essa 

necessidade de mecanismos de leitura e gravação de informações em dispositivos de 

armazenamento secundário optamos por desenvolver o programa Java na forma de 

aplicação. Foi fundamental que muitas operações de 10 (inputloutput) em disco 

fossem realizadas. Assim podíamos analisar os arquivos que armazenavam os dados 

após a execução de cada etapa de processamento, e dessa forma detectar e corrigir 

erros de programação. Porém, para agregar mais dinamismo a aplicação os códigos 

devem ser convertidos para Applet e todas as operações intermediárias devem ser 

armazenadas em memória RAM. 

7.2.2 Adicionar um robô ou Intelligent Agent ao MAGDOC. 

Este agente deve poder ler o resultado de uma pesquisa ordinária executada a 

partir de qualquer ferramenta comercial de busca de páginas INTERNET e disparar 

um "Crawler" para recuperar e descarregar as páginas Web inicialmente identificadas 

através de uma busca por palavras chave ou expressões simples 

Este "Crawler" deve, preferencialmente, implementar um protocolo que propicie 

o tráfego (download) apenas do texto, desprezando imagens e outros objetos 

desnecessários para a classificação promovida pelo MAGDOC. Há que se analisar e 

testar inclusive a possibilidade de os passos iniciais do algoritmo de extração de texto 



de códigos HTML serem executado antes do download dos dados a partir do servidor 

para a máquina solicitante. Essa é uma implementação que demandaria um protocolo 

totalmente original e propaga a solução para além do âmbito do MAGDOC. Levando-a 

para os protocolos de comunicação TCP/IP. Um algoritmo que apenas despreze os 

objetos pesados (imagens, video, sons etc.) pode ser mais viável e também muito útil. 

Nessa abordagem menos pretensiosa, podemos pensar apenas no Crawler que 

processa os downloads em background armazenando-os em uma estrutura temporária 

na memória (ou no disco) do PC do usuário para que o MAGDOC proceda a 

classificação dos documentos em função de seu conteúdo utilizando a RNA SOM. 

7.2.3 Implementação do K-means para o pós-processamento 

Outra implementação bem mais simples que, no entanto, vem trazer um valor 

agregado muito grande, é a utilização do método K-means aplicado ao resultado final 

do processamento da rede SOM. A rede SOM não é capaz de gerar grupos 

delimitados, totalmente segregados uns dos outros. A aplicação do método K-means 

pode promover essa segregação, de forma que se possa definir as fronteiras entre os 

grupos e também seus centróides, onde provavelmente estarão os documentos mais 

especializados nos assuntos e talvez os mais interessantes. 

7.2.3 Outras Implementações 

Outras carências perceptíveis no MAGDOC são as seguintes: 

Fazer com que o sistema possa contemplar todos os tipos de documentos 

publicados na web e não apenas documentos HTML, ou seja, tertratamento para 

PDFs, arquivos MS-Word, Postscripts etc. 

Estender a radicalização de palavras a várias outras linguagens além do inglês. 

Isso depende da implementação de uma inteligência capaz de detectar a linguagem 

utilizada no documento. 

Permitir que o aprendizado da rede seja reutilizado em buscas posteriores. 

Pesquisas dirigidas pelos servidores web com o propósito de recuperar documentos 

semelhantes aqueles de um grupo julgado pelo usuário como de seu interesse. 

"I am enough of an artist to draw freely upon my imagination. Imagination is more 
important than knowledge. Knowledge is limited. Zmagination encircles the world. " 

Albert Einstein 
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