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Dados textuais 

 Uma parcela significativa da informação existente em 
formato digital é relativa a dados textuais. 

 Estima-se que 80% dos dados existentes em empresas 
esteja nesse formato (docs na intranet, mensagens de 
email, etc) 

 Além disso, há outras fontes de dados textuais: 
 Bibliotecas digitais (e.g., Entrez PubMed) 

 WEB (páginas, Newsgroups, blogs, ...) 

 Como extrair conhecimento (padrões, tendências, 
associações) automaticamente a partir de coleções de 
dados textuais? 
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Mineração de Dados Textuais (MDT) 

 MDT (Text Mining) é o processo de descoberta de 
conhecimento a partir de dados textuais. 
 Dados textuais: não-estruturados ou semi-estruturados 

 Objetivo é sintetizar conhecimento a partir de relações, 
padrões e regras encontradas em dados textuais.  
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MDT é um tipo de “Mining” 

 Há vários tipos de “mining”, dependendo da natureza 
dos dados: 
 Data Mining 

 Web Mining 

 Conteúdo 

 Estrutura (WEB Graph) 

 Log dos servidores (clickstreams) 

 Graph Mining 

 Multimídia Mining (Som, Imagem, …) 

 Text Mining 

 Terminologia acima está longe de ser um consenso... 
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Exemplo de aplicação 

Nome 

Sobrenome 

Endereço 

Cidade 

UF 

CEP 

Modelo 

BMX 330 

BMX 550 

RBX 12 

Sirax 220 

Street E3 

RBX 12 

Descrição do problema 

Texto livre 
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Áreas Relacionadas a MDT 

Data Analysis 

Computational  
Linguistics 

Search & DB Knowledge Rep. &  
Reasoning / Tagging 
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Complicadores na MDT 

 Falta de estrutura inerente aos dados 

 A dimensionalidade e a esparsidade das matrizes 
resultantes é grande.  
 Dezenas de milhares de termos 

 Centenas de milhares de documentos 

 Matriz resultante é muito esparsa (80%-90% de zeros) 

 Características relacionadas à semântica (problema em 
aberto) 
 Identificação de sarcasmo, ironia, metáforas em um texto. 

 Identificação de sentimentos/opiniões (negativas ou positivas). 

 



Complicadores na MDT 

 Redundância e ambiguidade 
 A natureza ambígua e redundante da linguagem natural é um 

desafio. 

 Sinonímia (sinonymy): muitas formas de fazer referência ao 
mesmo conceito. 

 Polissemia (polysemy): algumas palavras possuem mais de um 
significado. 

 

D1 

D2 

D3 

automóvel animal jaguar velocidade carro motor fusca 

X 

Polissemia 
Sinonímia 

X X 

X 

X 

X X 

X 

X X 
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 Passos 
1. Pré-processamento dos dados 

2. Transformação (geração das características) 

3. Seleção (das melhores características) 

4. Solução de alguma tarefa (descobrimento de padrões); 

5. Avaliação e interpretação dos resultados 

 Possível retorno a algum dos passos acima para melhorar 
o resultados. 
 i.e., o processo de MDT é uma adaptação do processo de KDD. 

Processo de MDT 
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Pré-processamento de dados textuais 

 Produzir características de cada documento 

 Quantificar (contar) os dados textuais  

 Identificar elementos estruturais 

 Reduzir as dimensões do dado textual 

 Extrair e codificar o significado (nível semântico) 
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 Remoção de marcadores e formatação 
 Remove marcas (HTML, XML, …) e pontuações 

 Formação de “itens lexicais” ou “tokens” 
(tokenization) 

 Filtragem 
 Remoção de palavras funcionais (stop words) 

 Normalização morfológica (lematização e stemming) 

 Efeito: redução do tamanho do vocabulário. 

Análise em nível léxico 



Formação de itens lexicais 
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Eliminação de palavras funcionais 

 Palavras funcionais são aquelas que, de uma perspectiva 
não linguística, não têm conteúdo informativo. 
 Possuem principalmente papel funcional; 

 Usualmente são removidas para melhorar o desempenho dos 
métodos de MDT. 

 Palavras funcionais são dependentes da língua: 
 Português: a, o, de, para, per, perante, por, contra, ... 

 Inglês: a, about, above, across, after, again, against, all, almost, 
alone, along, already, ...  

 Alemão: de, en, van, ik, te, dat, die, in, een, hij, het, niet, zijn, is, 
was, op, aan, met, als, dan, zou, of, wat, mijn, men, dit, zo, ... 

 40-50% do conteúdo de um documento são palavras 
funcionais [Salton89]. 
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Normalização morfológica (1/2) 

 Variações de uma palavra são usualmente 
problemáticas para a análise de dados textuais.  
 pois elas possuem diferentes formas de escrita, mas 

significado semelhante (e.g. aprender, aprendizado, 
aprendendo,…). 

 Lematização (stemming) é o processo de 
transformar uma palavra na sua raiz (stem, 
normalized form). 
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 Exemplos de regras de lematização (cascade rules) 
usadas para o Inglês: 
 ATIONAL ->  ATE       relational -> relate 

 TIONAL  ->  TION      conditional -> condition 

 ENCI     ->  ENCE valenci -> valence 

 ANCI     ->  ANCE         hesitanci -> hesitance 

 IZER     ->  IZE             digitizer -> digitize 

 ABLI     ->  ABLE           conformabli -> conformable 

 ALLI     ->  AL                radicalli -> radical 

 ENTLI    ->  ENT           differentli -> different 

 ELI      ->  E                   vileli -> vile 

 OUSLI    ->  OUS          analogousli -> analogous 

Normalização morfológica (2/2) 
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Análise léxica – exemplo 1 

<i>information retrieval</i> 

retrieval of information 

informative retrieval 

retrieved information 

retrieving information 

retrieves information 

Retrieve information! 

informs the retriever 

inform 

retriev 
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Fonte: http://www.miislita.com/information-retrieval-tutorial/indexing.html 

Análise léxica – exemplo 2 



Outras técnicas de pré-processamento 

 Detecção de Frases 

 Etiquetagem gramatical (Part-of-Speech Tagging) 

 Análise sintática 

 Identificação de Entidades Nomeadas 

 Uso de Recursos Linguísticos 



Detecção de Frases 

 A identificação de frases é pré-requisito para a realização 
de tarefas mais complexas, como, por exemplo, a 
determinação da estrutura sintática de cada frase. 

 Exemplos de complicadores: 
 O Yahoo! está com uma promoção para seus usuários nesta 

semana. 

 O Sr. Antonio está na sala ao lado. 

 A Sra. Maria recebe uma remuneração de R$ 2.000,00. 

 Aquela foi sua primeira - e única - palestra no Brasil. 

 Eu disse “Feche a porta.”. 

 O endereço é http://mail.google.com. 

 



Detecção de Frases - classificação 

 Uma abordagem para decidir se determinado caractere é 
ou não um delimitador de frase pode ser interpretada 
como uma tarefa de classificação. 

 A partir de um conjunto previamente etiquetado de textos 
e frases, é possível que treinar um classificador para 
decidir quando uma frase começa e termina.  



Detecção de Frases - heurísticas 

 Outra abordagem: usar heurísticas baseadas em regras, 
ajustadas de acordo com o contexto e com a língua.  

 Exemplos 
 Se o item lexical atual é um ponto final, então é um fim de frase. 

 Se o item lexical precedente está contido em uma lista 
(manualmente compilada) de abreviações, então este item lexical 
não termina uma frase. 

 Se o próximo item lexical começa por letra maiúscula, então este 
item lexical começa uma frase. 
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Etiquetagem gramatical 

 Marcadores POS (POS tags) indicam tipos de 
palavras, o que permite diferenciar suas funções. 

 Essa informação é usada principalmente para: 
 Extração de informações (information extraction), onde o 

interesse é identificar entidades nomeadas (named 
entities) (e.g., Rio de Janeiro, Text Mining, etc). 

 Redução do tamanho do vocabulário. (Sabe-se que 
substantivos carregam a maior parte da informação) 

 POS taggers podem ser criados automaticamente 
por algoritmos de aprendizado indutivo. 
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Etiquetagem gramatical – exemplo 1 

http://www.englishclub.com/grammar/parts-of-speech_1.htm 

http://www.englishclub.com/grammar/parts-of-speech_1.htm
http://www.englishclub.com/grammar/parts-of-speech_1.htm
http://www.englishclub.com/grammar/parts-of-speech_1.htm
http://www.englishclub.com/grammar/parts-of-speech_1.htm
http://www.englishclub.com/grammar/parts-of-speech_1.htm
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Etiquetagem gramatical – exemplo 2 

“Nascido em uma cidade pequena de Pernambuco, Luís 
Inácio Lula da Silva é o trigésimo quinto e atual presidente 

da República Federativa do Brasil desde 2002” 



Etiquetagem gramatical - complicadores 

 Alguns complicadores: 
 

 Eu banco a aposta. 

 Aquele banco público supera o privado em lucro e tamanho. 

 O barco encalhou no banco de areia. 

 

 Felipe é alto. 

 Felipe pulou alto. 



Etiquetagem gramatical – abordagens (1) 

 Definição de regras 
 associa uma etiqueta a cada palavra e, posteriormente, modifica 

essas associações, de acordo com regras pré-definidas. 

 Dois tipos de regras, as lexicais e as contextuais.  

 regra lexical: palavra  etiqueta SE condição. Realiza a 
associação inicial de cada palavra a uma etiqueta.  

 Exemplo: associar a classe SUBSTANTIVO a palavras 
terminadas em “ção”.  

 regra contextual: etiqueta1  etiqueta2 SE condição. Altera 
a etiqueta previamente definida, de acordo com alguma 
condição. 



Etiquetagem gramatical – abordagens (2) 

 Aprendizado supervisionado (HMM) 
 Envolve a contagem de ocorrências de palavras, usadas para 

predizer a classe gramatical mais provável de uma palavra.  

 Exemplo: se um verbo ocorre em 90% das vezes após o pronome 
pessoal “Eu”, o POST pode predizer “banco” é um verbo se a 
palavra predecessora é “Eu”. 

 Aprendizado não-supervisionado 
 Baseada na hipótese de distribuição de Harris: “palavras que 

ocorrem nos mesmos contextos tendem a ter significados 
similares” 

 Um corpus é então usado para detectar contextos em que 
determinados grupos de palavras podem ser usados. 

 Exemplo: as palavras “o” e “um” compõem um desses grupos.  



Análise sintática 

 Palavras componentes de uma frase não estão 
dispostas de maneira aleatória.  
 “O rei roeu a roupa do Roma de rato.” 

 “Roma o rei roeu a roupa do rato de.” 

 Pelo contrário, estão relacionadas, o que resulta 
na estrutura da frase.  

 De fato, componentes de uma frase podem ser 
organizados de forma hierárquica, em função dos 
relacionamentos de subordinação existentes. 
 forma hierárquica  árvore sintática 



Análise sintática 

 Exemplo: árvore sintática para a frase O Rio de 
Janeiro continua lindo. 
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Taxonomias/thesaurus 

 Thesaurus tem a função de conectar diferentes palavras 
por um mesmo significado (sinônimos). 

 Podem ser definidas relações de hipernímia geral-para-
específico entre os significados  
 e.g., {alface, grama}  planta 

 Ao usar sinonímia e hipernímia, podemos reduzir o 
tamanho do vocabulário. 

 O thesaurus mais conhecido é o WordNet, que existe para 
diversas línguas  
 EuroWordNet (http://www.illc.uva.nl/EuroWordNet/) 

 PR-BR (https://github.com/arademaker/openWordnet-PT) 
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• WordNet consiste de 04 bancos 
de dados (substantivos, verbos, 
adjetivos, advérbios) 

• Cada banco de dados consiste de 
sentidos (senses). 

• Cada sentido consiste de um 
conjunto de sinônimos. 

• Exemplos: 
– musician, instrumentalist, player 
– person, individual, someone 
– life form, organism, being 

Category Unique 
Forms 

Number of 
Senses 

Noun 94474 116317 

Verb 10319 22066 

Adjective 20170 29881 

Adverb 4546 5677 

WordNet 
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WordNet - relações 

 Cada entrada no WordNet está conectada com outras 
entradas no grafo por relações. 

 Relações no banco de dados de substantivos: 

Relation Definition Example 

Hypernym From lower to higher 
concepts 

breakfast -> meal 

Hyponym From concepts to 
subordinates 

meal -> lunch 

Has-Member From groups to their 
members 

faculty -> professor 

Member-Of From members to their 
groups 

copilot -> crew 

Has-Part From wholes to parts table -> leg 

Part-Of From parts to wholes course -> meal 

Antonym Opposites leader -> follower 
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Is_amouthLocationface

peck limbgoose

creature

make

Is_a

Typ_obj sound

Typ_subj

preen

Is_a

Part feather

Not_is_a plant

Is_a

gaggle
Is_a

Is_a

PartPart

catch

Typ_subj
Typ_obj

claw

wing

Is_a

turtle

beak

Is_a

Is_a

strike

Means

hawk

Typ_subj

opening

Is_a

chatter

Means

Typ_subj

Typ_obj

Is_a

Is_a

clean

smooth

bill
Is_a

duck

Is_a

Typ_obj keep

animal

quack

Is_a

Caused_by
Purpose

bird

meat

egg

poultry

Is_a

supplyPurpose Typ_obj

Quesp

hen

chicken

Is_a

Is_a

leg

arm

Is_a

Is_a

Is_a

Typ_subj

fly

Classifier

number

WordNet – fragmento do grafo 

sense 

sense 

relation 

26 relations 
116k senses 
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Representação VSM 

 Gerard Salton propôs o modelo de espaço vetorial 
para representar documentos. 
 vector-space model, term vector model, VSM 

 VSM: cada documento é representado como uma 
lista de valores (i.e., um vetor). 
 Documentos residem em um espaço vetorial, em que cada eixo 

corresponde a um termo da coleção. 

 Efeito: documentos podem ser manipulados por meio da álgebra 
de matrizes. 

 
G. Salton, A. Wong, and C. S. Yang (1975), "A Vector Space Model for Automatic 

Indexing," Communications of the ACM, vol. 18, nr. 11, pages 613–620. 
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Representação VSM 

 O VSM desconsidera-se qualquer aspecto acerca da 
estrutura linguística do texto  
 Essa representação é denominada Bag-Of-Words (BoW).  

 e.g., Machine Learning = Learning Machine. 

 structural curse: paradoxalmente, isso não prejudica a 
eficiência na solução de diversas tarefas em MDT. 
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Construção da BoW 

 Para a construção da BoW, devemos contar objetos na 
coleção de documentos. 

 Mas, o que contar? 

Quantidade de vezes que um termo ocorre em 

um documento. 

Comprimentos (#termos) dos documentos 

Quantidade de vezes que um termo ocorre 

na coleção de docs. 

Deslocamento e proximidade dos termos 



Construção da BoW – exemplo 

 John likes to watch movies. Mary likes movies too.  
 [1, 2, 1, 1, 2, 0, 0, 0, 1, 1]  

 John also likes to watch football games.  
 [1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0] 

 

Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Bag-of-words_model 
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Cálculo de pesos para os termos 

 Objetivo: associar um valor numérico (peso) para cada 
termo que ocorre em cada documento. 

 Esse pesos corresponde à importância do termo para o 
documento. 

 Pesos podem ser binários ou não-binários. 
 Binário ({0,1}): indica presença ou ausência do termo no 

documento. 

 Não-binário ([0,1]): indica o quanto o termo contribui para a 
semântica do documento. 

 Há na literatura diferentes funções para cálculo dos pesos. 
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Funções para cálculo dos pesos 

 A maioria das funções para cálculo do pesos leva em 
conta as grandezas tf, df e N. 
 Term-frequency, tf(w,d): número de vezes que um termo w ocorre 

em um documento d dividido pelo número total de termos na 
coleção (corpus). 

 Document frequency, df(w): quantidade de documentos que 
contêm o termo w. 

 N: quantidade de documentos da coleção. 

 Possíveis representações para um documento d: 
 binária (booleana): cada componente de d  {0,1}. 

 tf: cada componente de d é dada por tf(w,d). 

 tfidf:  cada componente de d é função de tf(w,d) e de df(w). 
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Cálculo dos pesos - função booleana 

documento texto termos 

d1 web web graph  web graph 

d2 graph web net graph net  graph web net 

d3 page web complex  page web complex 

Representação booleana dos vetores: 
 
 V = [ web, graph, net, page, complex ]  
 

 V1 = [1 1 0 0 0] 
 V2 = [1 1 1 0 0] 
 V3 = [1 0 0 1 1] 
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Cálculo dos pesos - função tfidf 

 tfidf(w,d) é o peso do termo w no documento d. 
 O argumento do log é a frequência inversa do termo w na 

coleção. 
 Nesta função, estão subjacentes dois conceitos intuitivos: 

1) Quanto mais frequentemente um termo w ocorre em d, tanto mais w é 
representativo do conteúdo de d. 

2) Em quanto mais documentos w ocorre, menos significativo ele é. 

)
)(

log(),(),(
wdf

N
dwtfdwtfidf 



Matriz termo-documento 

 Após o cálculo dos pesos, cada documento possui uma 
representação como vetor no espaço de termos. 

 Vetores são agrupados como colunas na denominada 
matriz termo-documento. 

 Exemplo: 
  

 
d1 d2 d3 d4 d5 

t1 

 
0.0 

 
0.4 0.5 

 
0.0 

 
0.0 

 t2 

 
0.0 

 
0.0 0.0 

 
0.0 

 
0.0 

 t3 

 
0.0 

 
0.2 

 
0.0 

 
0.0 0.4 

 t4 

 
0.3 

 
0.1 

 
0.0 

 
0.1 0.7 

 t5 

 
0.5 0.0 

 
0.0 

 
0.0 

 
0.6 

 t6 

 
0.0 

 
0.0 

 
0.0 

 
0.7 

 
0.5 

 



47 

Matriz de similaridades 

 A partir de uma matriz termo-documento, é possível 
construir a matriz de similaridades. 

 Definimos a similaridade entre dois documentos d e d’ 
como uma função s(d, d’),  

s: |D|x|D|
 

 No espaço de termos, podemos definir geometricamente o 
conceito de similaridade entre dois documentos. 

 Postulado: quanto mais similares dois documentos são, 
mais similares são os seus vetores correspondentes. 

 Há diversas métricas para o cálculo de similaridades... 
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Similaridade por distância 

 

 Distância Manhattan entre dois vetores: 

 

 

 Distância euclidiana entre dois vetores: 

 

 

 

 


n

i ikijkj ddddL
11 ),(

  


n

i ikijkj ddddL
1

2

2 ),(

Z

ddL
dds

kjp

kj

),(
1),( 
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Similaridade por cosseno 

A medida de similaridade por cosseno (cosine similarity, dot 
product) é a mais usada na representação VSM. 

 Calcula o cosseno do ângulo entre os vetores d e d’. 

 Cálculo é eficiente computacionalmente (corresponde a 
uma soma de produtos). 

 Produz valores entre 0 (documentos completamente 
diferentes) e 1 (documentos idênticos). 
 Documentos com muitos termos em comum têm vetores cujo 

ângulo é menor do que documentos com poucos termos em 
comum. 
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Similaridade por cosseno 

Postulado: documentos que estão “próximos” no  
espaço vetorial versam sobre o mesmo assunto. 
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Similaridade por cosseno 

 Se x e x’ são, respectivamente, os vetores dos documentos 
d e d’, então o cosseno do ângulo entre eles é dado por: 

 

 

 

 

 

 

 A expressão acima utiliza o produto escalar dos vetores: 

'

',
)',cos(

xx

xx
xx
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Exercício 

 Construir a matriz de similaridades para a seguinte coleção de 
documentos. Use a medida tfidf. 

 

d1: Human machine interface for PARC computer applications 

d2: A survey of user opinion of computer system response time 

d3: The EPS user interface management system 

d4: System and human system engineering testing of EPS 

d5: Relation of user perceived response time to error measurement 

d6: The generation of random, binary, ordered trees 

d7: The intersection graph of paths in trees 

d8: Graph minors IV: Widths of trees and well-quasi-ordering 

d9: Graph minors: A survey 



Parte 04  
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Tarefas 

 Classificação 

 Agrupamento 

 Extração de Informação 

 Análise de Sentimentos 

 Sumarização 
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 Consiste em criar um mapeamento de cada objeto 
de uma coleção (corpus) em um conjunto de 
categorias (ou classes). 
 Esse mapeamento é também chamado de modelo de 

classificação ou classificador. 

 Para um documento novo, o classificador deve 
“predizer” a categoria correta para esse novo 
documento. 

 Conjunto de categorias é pré-definido. 
 e.g., “spam” x “não_spam” 

 e.g., “esportes”, “política”, “internacional” 

Tarefa de Classificação 
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Tarefa de Classificação 

 Objetos de estudo (a serem classificados) em MDT são 
documentos textuais ou palavras (termos). 

 

 Exemplos: 
 Problema                        Objeto        Categorias 

 Tagging                           Palavra        POS 

 Sense Disambiguation      Palavra   Significados (senses) 

 Information retrieval         Documento  Relevante/não relevante 

 Sentiment classification    Documento       Positivo/negativo 

 Author identification         Documento       Autores 
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Tarefa de Classificação - Aplicações 

 Páginas WEB organizadas em hierarquias de categorias. 

 Artigos científicos indexados por categorias de assuntos 
(e.g., Biblioteca Nacional, MEDLINE, etc.) 

 Patentes arquivadas com International Patent Classification 

 Registros de pacientes codificados com categorias de 
seguro. 

 Filtragem de mensagens de correio eletrônico. 
 Programas anti-spam  

 Notícias rastreadas e filtradas por tópico. 
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Tarefa de Classificação - Passos 

 Cenário típico de aprendizado supervisionado na tarefa 
de classificação de documentos. 
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Métodos de classificação 

 Rocchio 

 kNN 

 Naive Bayes 

 Notação 
 C = {c1, c2,…cn} é o conjunto de rótulos das categorias dos documentos. 

 D é a coleção de documentos usados no treinamento. 

 V é o vocabulário (i.e., o conjunto de termos) da coleção D. 

 Cada documento em D está associado a somente uma categoria. 

 c(di) é a classe do documento di 
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 Esse método forma generalizações dos documentos da 
coleção de treinamento, uma para cada classe.  
 Cada generalização é um representativo dos documentos da 

classe ci., e é da forma pi = <ti1, … , ti|V|>  

 Cada pi é chamado de vetor protótipo (prototype vector) 

 pi é calculado como a soma dos documentos da classe ci 

 A classificação de um documento d é feita com base 
em sua similaridade com os vetores protótipos. 

Método Rocchio 
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Método Rocchio exemplificado 

p2 

p1 

d 

Sim(d, p1) > Sim(d, p2)  c(d) = c(p1) 
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Método Rocchio - treinamento 

 Considere que o conjunto de classes é {c1, c2,…cn} 

 Para i = 1:n 
 pi  (0, 0,…,0)   (inicializa os vetores protótipos) 

 Para cada dj  D 
 Se c(dj) = k 

 pk  pk + dj 
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 Para determinar a classe de um novo documento dj: 
 m  –2         (inicializa similaridade máxima) 

 Para i = 1:n, faça:  (calcula a similaridade com protótipos) 

 s = Similaridade(dj, pi) 

 Se s > m 
 m = s 

 r = ci     (atualiza o protótipo mais similar) 

 Retorne r 

Método Rocchio - classificação 
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Métodos de classificação  

 Rocchio 

 kNN 

 Naive Bayes 
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Método kNN (k-Nearest Neighbor) 

 Para categorizar um documento d, esse método produz 
uma ordem total sobre os “vizinhos” de d em D. 
 Vizinho no contexto de similaridade. 

 As categorias dos k vizinhos mais similares são usadas 
para predizer a categoria de d. 

 As categorias desses vizinhos são ponderadas pelas 
similaridades deles com o documento d. 
 Quanto mais similar o vizinho, mais influência tem sua categoria 

na determinação da classe de d. 
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Governo 

Ciência 

Artes 

P(ciência|   )? 

P(governo|   )? 

P(artes|   )? 

ciência 

 

governo 

 

artes 

Método kNN exemplificado (k = 6) 
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kNN – procedimento de classificação 

 Definir a k-vizinhança (k-neighborhood) de um documento 
d como os k documentos vizinhos “mais próximos” de d. 

 Contar a quantidade de documentos na k-vizinhança que 
pertencem à classe ci. 
 Denote essa quantidade por q(ci). 

 Produzir uma estimativa de P(ci|d): 

 

 Classificar d como pertencente à classe mais provável 
(majority class), cMAP: 

k

cq
dcP i

i

)(
)|( 

)|(maxarg dcPc i
Cc

MAP

i
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kNN – cálculo da proximidade 

 Métricas possíveis para cálculo da similaridade: 
 Manhattan 

 Euclidiana 

 Cosseno 
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kNN – valor do parâmetro k 

 Usar k=1 é uma estratégia sujeita a erros. 
 Potencialmente um exemplo (documento) atípico 

(outlier).  

 Ruído (i.e. erro) na categoria desse exemplo de 
treinamento. 

 Uma estratégia mais robusta: 
 (1) determinar quais os k > 1 exemplos mais similares e 

 (2) retornar a classe mais provável destes k exemplos. 

 O valor de k é um parâmetro desse método. 
 Tipicamente, o valor escolhido é ímpar (para evitar 

empates). 

 Valores comumente utilizados são 3 ou 5. 
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kNN - treinamento 

 Não há! O método é “preguiçoso” (lazy learning). 

 No kNN, a fase de treinamento consiste apenas em 
armazenar as representações dos documentos da coleção 
de treinamento D. 

 O método não produz explicitamente uma generalização 
ou protótipos para as categorias. 
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kNN - classificação 

 Entrada: 
 Coleção de treinamento D; documento d a ser categorizado. 

 Saída: 
 Classe majoritária para d. 

 Algoritmo: 
 Para cada dj  D, distj  Similaridade(d, dj) 

 Sort(D)  documentos em D ordenador por valores decrescentes  
de distj 

 Dk  conjunto dos primeiros k documentos em Sort(D) 

 Retorne a classe majoritária em Dk. 
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Métodos de classificação 

 Rocchio 

 kNN 

 Naïve Bayes 
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Revisão: Teorema de Bayes 

• Probabilidade condicional 
– É a probabilidade de A acontecer, dado B aconteceu. 

– Definida por: 

)(

)()|(
)|(

BP

APABP
BAP 

)(

)(
)|(

BP

BAP
BAP


 A B BA

• Teorema de Bayes: 
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Método Naïve Bayes (MNB) 

 Um naive Bayes classifier é um classificador  
 ... probabilístico baseado no teorema de Bayes  

 ... com suposições fortes (naive) sobre a independência entre 
termos (independent feature model) 

 Estima probabilidades anteriores (prior probabilities) e 
probabilidades posteriores (posterior probabilitis). 

 Dado um documento d a ser classificado, o MNB: 
 1) gera uma distribuição de probabilidades posteriores para cada 

classe, e 

 2) associa a d a classe mais provável, com base nessa distribuição 
de probabilidades. 
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 Seja o conjunto de categorias C = {c1, c2,…cn} 
 Seja d o documento a ser classificado. 
 Para classificar d, o MNB avalia P(ci|d), para cada ci: 

 
 
 

 A classe mais provável de d, cmap, é dada por: 
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Método Naïve Bayes 
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 Devemos obter estimativas para P(ci) e para P(d|ci), 
com base nas frequências observadas em D. 

 Se ni documentos estão em ci, então: 
 

 

 

 Para produzir estimativas para a P(d|ci), o MNB 
supõe que cada documento é uma conjunção de 
eventos binários independentes (naïve assumption): 

 

D

n
cPcP i

ii  )(ˆ)(

Estimativas para as probabilidades 

||21 Vtttd  
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Estimativas para as probabilidades (cont) 

 Em outras palavras, o MNB considera que os termos de 
um documento são condicionalmente independentes, 
dada a classe ci: 

 

 

 

 Segundo essa suposição, precisamos efetivamente obter 
estimativas para P(tj|ci).  

 Se há ni documentos pertencentes à classe ci, e se nij desses 
ni deles contêm o termo tj, então: 

 

i

ij

ij
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Estimativas para as probabilidades (cont) 

 Durante o cálculo das estimativas de probabilidades, 
frequências iguais a zero são problemáticas. 

 Frequências iguais a zero ocorrem quando um termo não 
ocorre nos documentos rotulados com alguma classe. 
 Neste caso, a estimativa da probabilidade condicional é zero. 

 Para prevenir isso, devemos usar a técnica additive smoothing 
para estimar a probabilidade condicional P(tj|ci) como: 

Vn

n
ctP

i

ij

ij





1
)|(ˆ
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MNB - algoritmo de treinamento 

 Entrada: 
 Coleção de treinamento D; vocabulário V; conjunto de classes {ci}. 

 Saída: 
 Estimativas para as probabilidades P(ci) e P(tj|ci). 

 Algoritmo: 
 Para cada classe ci   C, faça: 
   Di  subconjunto de docs. em D pertencentes à classe ci 

    P(ci) |Di| / |D| 
       Ti  união de todos os documentos em Di 

          ni  quantidade total de termos em Ti 

          Para cada termo tj  V, faça: 
              nij  quantidade de ocorrências de tj em Ti 

                     P(tj | ci)  (nij + 1) / (ni + |V|)  
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 De posse das estimativas para P(ci) e P(d|ci), a classe mais 
provável do documento d é determinada. 

 Denotada por cmap, essa classe é dada por: 
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MNB - classificação 
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MNB - exemplo 



MNB – exemplo (cont.) 

 Estimativas para Pr(ci) e para Pr(tj | ci): 

9

5
)(ˆ)Pr( 11  cPc

9

4
)(ˆ)Pr( 22  cPc



MNB – exemplo (cont.) 

 d: Intelligent User Interfaces and User Experience 
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Tarefa de Agrupamento (Clustering) 
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Agrupamento - aplicações 

 Encontrar palavras semanticamente relacionadas por 
meio da combinação de evidências de similaridades. 

 Organizar os resultados de uma busca na WEB 

 Agrupamento de vértices de um WEB graph 
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Agrupamento - aplicações 
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Agrupamento – procedimento geral 

 Entrada: 
 Coleção de documentos não 

rotulada. 

 Medida de similaridade 

 e.g., co-seno, distância 
euclidiana, etc. 

 Saída: 
 Vários grupos (partições) de 

documentos. 

 Restrição: maximizar a 
similaridade intra-grupos e 
minimizar a similaridade 
entre grupos. 

Sistema de 

Agrupamento 

Medida de 

Similaridade 

Coleção de  

Documentos 

Doc 

Do

c 
Doc 

Doc 

Doc 

Doc Doc 

Doc 

Doc 

Doc 
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Métodos de Agrupamento 
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K-Means 

 Considera que documentos estão na representação VSM (i.e., 
documentos são vetores de números reais). 

 O K-Means trabalha com a noção de um vetor (ponto) representativo 
de um grupo. Esse representativo deve ser algum ponto central do 
grupo, e.g., 

 Ponto mais próximo do centro do grupo  medóide 

 Ponto que seja a “média” de todos os documentos no grupo  centróide 

 K-Means usa os centróides (ou centros de gravidade ou médias) de 
pontos em um grupo, c: 

 

 

 Formação de grupos é baseada na distância dist(di, sj) dos 
documentos {di} aos centróides atuais {sj}. 





cx

x
c 



||

1
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Algoritmo K-Means 

1. Selecionar K sementes (como?!) 

2. Repita até que o critério de parada (ou convergência) 
seja satisfeito: 
 Para cada documento di 

 Associe di ao grupo cj tal que dist(di, sj) é mínima, onde sj 
é o centróide de cj. 

 Para cada grupo cj 

 sj = (cj)  

 





cx

x
c 



||

1
(c)μ
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K-Means (exemplo com k=2) 

                Selecionar sementes 

Re-alocar grupos 

Calcular centróides 

x 

x 

Re-alocar grupos 

x 

x x x  Calcular centróides 

 Re-alocar grupos 

Convergência! 
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K-Means – critérios de parada 

 Várias possibilidades: 
 Uma quantidade fixa de iterações 

 Partição de documentos não muda de uma iteração para outra. 

 Posições dos centróides não mudam de uma iteração para outra. 
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K-Means – escolha das sementes 

 Resultados podem variar em função 
da escolha aleatória das sementes. 

 Algumas sementes resultam em taxas 
de convergência ruins, ou então levam 
à convergência para agrupamentos 
sub-ótimos. 
 Gerar múltiplos pontos de partida 

(sementes) 

 Selecionar boas sementes com base em 
alguma heurística (e.g., documento menos 
similar a uma média existente) 

Acima, se começamos com 

B e E como centróides, o  

algoritmo converge para 

{A,B,C} e {D,E,F} 

Se começamos com D e F, o  

algoritmo converge para 

{A,B,D,E} e {C,F} 

Exemplo que apresenta  

sensibilidade às sementes 
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Determinação do valor de k 

 Ok-Means precisa que se informe quantos grupos devem 
ser formados. 

 Encontrar um valor ótimo para k a partir dos dados é um 
problema em aberto.  

 Podemos fazer isso por meio de experimentação:  
 tentar diferentes valores de k e  

 averiguar qual produz a melhor separação entre os grupos 
resultantes. 
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Métodos de agrupamento hierárquico 

 Esses métodos constroem uma 
hierarquia (dendrogram) a partir 
de um conjunto de 
documentos. 

 Um dendrograma decompõe 
objetos em vários níveis de 
agrupamento aninhados 
(árvore de grupos). 

 Agrupamento dos objetos é 
obtido pela definição de um 
nível de corte no dendrograma 

 Cada componente conectado 
forma um grupo. 
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 Métodos hierárquicos não 
requerem o fornecimento da 
quantidade K de grupos a ser 
formada. 

 Entretanto, também precisam 
da definição de um critério de 
terminação. 

 De que forma podemos 
construir essa representação 
com o k-means? 

Métodos de agrupamento hierárquico 
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Métodos de agrupamento hierárquico 

 Métodos Aglomerativos (ou bottom-up): 
 Iniciam com cada exemplo em seu próprio grupo; Une os dois 

grupos mais próximos; Repete até que um único grupo seja 
formado 

 Métodos Divisivos (ou top-down): 
 Inicia com todos os elementos em um grupo; Parte um dos grupos 

atuais em dois; Repete a partição até que todos os elementos 
estejam em singletons (i.e., grupos que possuem apenas um 
elemento). 
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Passo 0 

b 

d 

c 

e 

a 
a b 

Passo 1 Passo 2 

d e 

Passo 3 

c d e 

Passo 4 

a b c d e 

aglomerativos 

Passo 4 Passo 3 Passo 2 Passo 1 Passo 0 

divisivos 

Métodos de agrupamento hierárquico 
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 Considera a existência de uma função de similaridade 
entre dois documentos quaisquer. 

 Começa com todos os documentos em um grupo 
separado. 

 A seguir, repetidamente, une os dois grupos mais 
similares, até que haja apenas um grupo (nó raiz do 
dendrograma). 

 O histórico de uniões (merge) de grupos forma uma 
árvore binária (estrutura hierárquica). 

Agrupamento aglomerativo hierárquico 

Hierarchical Agglomerative Clustering (HAC) 
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Similaridade entre grupos 

 Métodos hierárquicos pressupõem que existe uma maneira 
de calcular a similaridade entre dois grupos dados, ci e cj. 

 Variantes para o cálculo do par de grupos mais próximo: 
 Complete-link 

 sim(ci, cj) = similaridade de seus membros menos similares. 

 Single-link 

 sim(ci, cj) = similaridade de seus membros mais similares. 

 Average-link 

 sim(ci, cj) = similaridade média entre os membros de ci e cj. 

 Centróide 

 Considera os centróides (centros de gravidade) de ci e cj. 
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Similaridade entre grupos (cont) 

 Estendem a noção de distância entre documentos para 
distância entre grupos de documentos. 

 Critério complete link 

 

 

 Critério single link 

 

 

 Critério average link 
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 Usa similaridade mínima entre pares de membros: 

 

 

 Tipicamente, cria grupos compactos e esféricos. 

 Após a união (merging) de ci e cj, a similaridade do grupo 
resultantes para outro grupo, ck, é: 
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Critério Complete Link 
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Critério Complete Link - exemplo 
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Critério Single Link 

 Usa similaridade mínima entre pares de membros: 

 

 
 Pode resultar em grupos longos e finos, devido ao efeito 

de encadeamento (chaining effect). 

 Após a união de ci e cj, a similaridade do grupo resultante 
em relação a outro grupo, ck, é: 
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Critério Single Link - exemplo 
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Critério Centróides 

 O centróide de um grupo é calculado da mesma forma 
que no caso do K-Means: 

 

 

 

 

 

 A similaridade entre grupos é então calculada por: 
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Tarefa de Extração de Informações 



Extração de Informações 

 Objetivo: transformar informações textuais, e portanto 
não estruturadas ou semi-estruturadas, em dados 
estruturados.  

 Essa tarefa compreende a automação do processo de 
identificação, remoção de ambiguidades e atribuição de 
significado semântico a trechos dos textos. 

 A EI pode envolver uma ou mais das seguintes subtarefas: 
 Reconhecimento de Entidades Nomeadas 

 Detecção e Classificação de Relações entre Entidades 

 Detecção e Classificação de Eventos 

 Detecção de Expressões Temporais e Análise Temporal 

 Preenchimento de Quadros 



Exemplo – entidades nomeadas 



Exemplo – entidades nomeadas (cont.) 

 



Exemplo – preenchimento de quadros 

 A compra da Rational pela Big Blue por 2M no ano 
passado...  

Ano (2002),    

Comprador (IBM),  

Vendedor (Rational),  

Quantia (2.000.000,00 dólares) 



HMMs 

 



Tarefa de Análise de Sentimentos 



Análise de Sentimentos  
(Mineração de Opiniões) 

 Propósito: a partir de um documento textual contendo 
opiniões sobre alguma entidade, automaticamente 
categorizar o texto com relação à orientação da opinião 
nele contida.  

 Valores tipicamente usados para orientação de uma 
opinião são positiva, negativa ou neutra. 
 Orientação é também denominada polaridade. 

 A entidade sob análise pode ser  
 um serviço,  

 um produto (e.g., filme, eletrodoméstico, modelo de veículo, etc.),  

 um evento,  

 uma personalidade (e.g., político, artista),  

 etc.  



Dificuldades 

 The first question to ask about Bad Company is why Anthony 
Hopkins is in it. We assume he had a bad run in the market or a 
costly divorce, because there is no earthly reason other than 
money why this distinguished actor would stoop so low. 

 

 All in all, The Count of Monte Cristo is okay, but it is surely no 
classic, like the novel upon which it is based. 



Definição de opinião (Liu, 2012) 

 Uma opinião é a uma quíntupla (ei, aij, sijkl, hk, tl), onde: 
 ei: nome de uma entidade; 

 aij: aspecto da entidade ei (opcional); 

 sijkl: polaridade do sentimento em relação ao aspecto ai j da 
entidade ei; 

 hk: detentor do sentimento (i.e. quem expressou o sentimento), 
também chamado de fonte de opinião; 

 tl: instante no qual a opinião foi expressa por hk. 



Exemplo 

Cláudio - 31 de dezembro de 2013: “Adorei o hotel Vida Mansa. 
Os quartos do hotel são super espaçosos, com uma vista linda para 
o mar. Pena que não há wi-fi nos quartos”. 

 (Vida Mansa, geral, positivo, Cláudio, 31/12/2013) 

 (Vida Mansa, quarto, positivo, Cláudio, 31/12/2013) 

 (Vida Mansa, vista, positivo, Cláudio, 31/12/2013) 

 (Vida Mansa, wi-fi, negativo, Cláudio, 31/12/2013) 

Fonte: BECKER, Karin . Introdução à Mineração de Opiniões. In: Salgado, A.C.; Lóscio, 

B.F.. (Org.). Atualizações em Informática / XXXIV Congresso da Sociedade Brasileira de 
Computação. 1ed.Porto Alegre: SBC, 2014, v. 1, p. 125-175.  



Análise de sentimentos comparativa 

 Analisar um texto que compara as características de dois 
ou mais objetos para detectar a polaridade associada a 
cada um delas, para cada um dos objetos mencionados no 
texto.  

 A finalidade é identificar  
 essas características,  

 sobre que objetos as características são mencionadas, 

 quais as respectivas polaridades para cada característica.  



Análise de sentimentos comparativa 

 “Na sua comparação o melhor custo benefício é o S4. O iPhone 5 
tem as mesmas funcionalidades do s4, sendo que o S4 possui 
uma câmera melhor e o sistema Android é de melhor manuseio e 
adaptação. O iPhone 5 é bom, mas é muito exclusivo, tudo dele é 
próprio, por exemplo, VC quer uma bateria para dar carga no 
celular, encontrar um USB compatível com o galaxy é muito 
mais fácil que encontrar um iPhone. Sem contar q os acessórios 
do iPhone são muito mais caros. O celular é bom mas acho que 
não vale o preço. Muita gente que tem o iphone, tem por 
capricho ou por seguir alguma modinha. Eu particularmente 
prefiro a motorola. Pesquise pelo moto x. Ele é muuuuuito bom. 
Bjs e boa sorte.” 



Sentiwordnet 

 http://sentiwordnet.isti.cnr.it/ 



SentiNet 

 http://sentic.net/demo/ 



Ferramentas associadas a Mídias Sociais 

  Sentiment140 - A Twitter Sentiment Analysis Tool  
 twittersentiment.appspot.com 

 SentiMonitor 
 www.sentimonitor.com 

 UberVU 
 www.ubervu.com 

 Beonpop  
 beonpop.com/pt 



Parte 05  

Redução de 
dimensionalidade 
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Parte 01 - Visão Geral 

Parte 02 - Pré-processamento de dados textuais 

Parte 03 - Representação de Documentos 

Parte 04 – Tarefas 

Parte 05 - Redução de dimensionalidade 

Parte 06 - Recursos 
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Redução de dimensionalidade 

 Quando dependências entre termos em um documento 
(e.g., sinonímia e polissemia), há mais dimensões no 
espaço de termos do que o mínimo necessário.  

 Muitos métodos de MDT são computacionalmente 
intensivos. 
 Em geral, o custo de um algoritmo de MDT é uma função da 

dimensionalidade dos vetores que representam os documentos. 

 Por isso, é relevante reduzir a dimensionalidade do 
espaço de documentos de |T|para|T’| (|T’| << |T|). 

 Esse é o objetivo das denominadas técnicas de redução de 
dimensionalidade (RD) 
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Redução de dimensionalidade 

 Técnicas de RD também são benéficas porque reduzem a 
probabilidade de overfitting. 
 i.e., o fenômeno pelo qual um classificador tende a ser mais 

efetivo em classificar os dados que foram usados no treinamento 
do que em outros dados. 

 Ao reduzir a dimensionalidade, procuramos: 
 Manter ou aumentar a efetividade do classificador 

 Reduzir o tempo de aprendizado (treinamento) 

 



Maldição da dimensionalidade 

 Para d=2:50, faça 
 Gerar aleatoriamente 500 pontos no espaço Rd; 

 Calcular diferenças entre as distâncias máxima e mínima entre 
cada par de pontos. 
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Redução de dimensionalidade 

 Existem duas famílias de técnicas: 
 Seleção de termos (term selection, term space reduction) 

 Extração de termos (term extraction) 

 Na primeira, T’ (conjunto de termos resultantes) é um 
subconjunto de T (i.e., T’  T). 

 Na segunda, T’ é obtido através de transformações e 
combinações sobre os termos em T (i.e., T’ T). 
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Seleção de termos 

 Usualmente, a seleção de termos consiste em calcular 
escores por meio de uma métrica de utilidade (utility 
measure, quality metric). 
 A métrica deve atribuir valores (scores) altos aos termos que são 

mais informativos e/ou preditivos. 

 A métrica de utilidade é aplicada aos termos em T, e os 
|T’| termos com escore mais alto são selecionados. 

 Há várias métricas de qualidade alternativas para a 
seleção de termos: 
 Document Frequency, Mutual Information, Chi-square, Odds 

ratio, Term Strength, ... 
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Seleção de termos – Document Frequency 

 A forma mais simples de selecionar termos é considerar as 
frequências máxima e mínima de cada um deles na 
coleção. 
 Essa é a métrica Document Frequency. 

 Estratégia baseada na Lei Luhn  
 termos com frequência muito alta ou muito baixa são eliminados 

do vocabulário. 
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Mutual Information 

 MI mede o quanto a presença (ou ausência) de um termo t 
contribui para a correta classificação de um documento d 
(selecionado ao acaso) na classe c. 

 Definição: 

 

 

 
 U é uma v.a. que assume o valor et = 1 quando d contém t; em 

caso contrário, et = 0. 

 C é uma v.a. que assume o valor ec = 1 quando o d é da classe c; 
em caso contrário, ec = 0. 
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Mutual Information 

 Estimativas das probabilidades da fórmula anterior são 
obtidas através de uma matriz de contingência. 

 Por exemplo, para o termo poultry e a classe export, a 
matriz de contingência abaixo pode ser montada. 

 

 

 

 

 e.g., N11 é a quantidade de documentos da classe export 
que contêm o termo poultry. 
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Mutual Information 

 O valor de I(U;C) pode ser calculado através de valores 
extraídos da matriz: 
 N = N11 + N01 + N10 + N00 (total de documentos) 

 N1. = N11 + N10    (documentos da classe c) 

 N0. = N01 + N00     (documentos da classe c) 

 N.1 = N11 + N01    (documentos que contêm t) 

 N.0 = N10 + N00    (documentos que não contêm t) 



133 

Mutual Information - exemplo 
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Extração de termos 

 Técnicas de extração de termos geram um conjunto T’ de 
termos “sintéticos”, a partir de T, o conjunto de termos 
original.  

 Objetivo: reduzir os efeitos da polissemia e da sinonímia. 

 Há basicamente duas técnicas de extração de termos: 
 Agrupamento de termos (Term clustering) 

 Indexação Semântica Latente (Latent Semantic Indexing, LSI) 
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Agrupamento de termos 

 Esta técnica forma grupos de termos, com a restrição de 
que haja um alto grau de similaridade entre termos de um 
mesmo grupo. 

 Dessa forma, o centróide do grupo Gi pode ser usado, em 
substituição aos termos originais contidos em Gi.  

 Note que o agrupamento de termos é diferente da seleção 
de termos. 
 A primeira procura determinar quais são os termos sinônimos (ou 

pelo menos similares) em T. 

 A seleção procura eliminar termos não informativos de T. 
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LSI (Latent semantic indexing) 

 Outra técnica chamada Latent Semantic Indexing pode ser 
usada para reduzir a dimensionalidade do espaço de 
termos. 

 LSI é baseada em uma técnica da Álgebra Linear chamada 
Decomposição por Valores Singulares (Singular Vector 
Decomposition, SVD). 

 SVD fatora uma matriz termo-documento em três outras 
matrizes: 

1. Matriz de termos x termos 

2. Matriz diagonal 

3. Matriz de documentos x documentos 

 Após a fatoração, o espaço é reduzido pela eliminação dos 
menores valores da matriz diagonal. 
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 Considere dados sobre peixes 
 Comprimento 

 Altura 

LSI - intuição 
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 Mover a origem das coordenadas para o centroide dos 
dados. 

 Mas esses são os melhores eixos? Melhor seria se um dos 
eixos correspondesse à maior parte da variação nos dados. 

 O eixo maior na figura à direita está relacionado ao 
tamanho de cada peixe. 

LSI - intuição 
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LSI - intuição 

 E se considerarmos apenas a 
dimensão “tamanho”? 

 

Retemos 1.75/2.00 x 100 (87.5%)  
da variação original dos dados.  
 
Então, descartando o eixo amarelo, nós  
Perdemos apenas 12.5%  da informação 
original.  
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LSI 

 Matriz termo-documento: X = [x1 . . . xn]T 

 Cada coluna é a representação de um documento. 

 Cada linha contém ocorrências de um termo em cada documento 
da coleção. 

 Latent semantic indexing 
 Calcule a SVD de X: 

 

 

  - matriz diagonal de valores singulares (singular value 
matrix) 

TVU

SVD can be viewed as a method of rotating the axes of the n-dim space 

such that the first axis runs along the direction of largest variation 
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LSI 

 Defina os valores singulares de  como zero, à exceção 
dos K maiores. 

 

 

 Obtenha uma aproximação de XLSI através de:  
 

 

̂

T

LSI VUX  ˆ
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Exemplo 

d1: Indian government goes for open-source software 

d2: Debian 3.0 Woody released 

d3: Wine 2.0 released with fixes for Gentoo 1.4 and Debian 3.0 

d4: gnuPOD released: iPOD on Linux… with GPLed software 

d5: Gentoo servers running at open-source mySQL database 

d6: Dolly the sheep not totally identical clone 

d7: DNA news: introduced low-cost human genome DNA chip 

d8: Malaria-parasite genome database on the Web 

d9: UK sets up genome bank to protect rare sheep breeds 

d10: Dolly’s DNA damaged 



143 

Exemplo 

 Matriz termo-documento: 

 
             d1      d2       d3       d4     d5       d6       d7     d8       d9      d10 

open-source       1        0         0         0          1        0         0         0         0         0 

software              1        0         0         1          0        0         0         0         0         0 

Linux              0        0         0         1          0        0         0         0         0         0 

released              0        1         1         1          0        0         0         0         0         0 

Debian              0        1         1         0          0        0         0         0         0         0 

Gentoo              0        0         1         0          1        0         0         0         0         0 

database             0        0         0         0          1        0         0         1         0         0 

Dolly              0        0         0         0          0        1         0         0         0         1 

sheep              0        0         0         0          0        1         0         0         0         0  

genome              0        0         0         0          0        0         1         1         1         0 

DNA              0        0         0         0          0        0         2         0         0         1 
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Exemplo 

 A matriz reconstruída após a projeção sobre um subespaço com K=2 

  = diag(2.57, 2.49, 1.99, 1.9, 1.68, 1.53, 0.94, 0.66, 0.36, 0.10) 
 

             d1      d2       d3       d4       d5       d6       d7       d8       d9      d10 

open-source   0.34    0.28    0.38    0.42    0.24    0.00     0.04   0.07    0.02    0.01 

software          0.44    0.37    0.50    0.55    0.31   -0.01   -0.03   0.06    0.00   -0.02 

Linux          0.44    0.37    0.50    0.55    0.31   -0.01   -0.03   0.06    0.00   -0.02 

released          0.63    0.53    0.72    0.79    0.45   -0.01   -0.05   0.09   -0.00   -0.04 

Debian          0.39    0.33    0.44    0.48    0.28   -0.01   -0.03   0.06    0.00   -0.02 

Gentoo          0.36    0.30    0.41    0.45    0.26    0.00    0.03    0.07    0.02    0.01 

database         0.17    0.14    0.19    0.21    0.14    0.04    0.25   0.11    0.09    0.12 

Dolly         -0.01   -0.01   -0.01   -0.02    0.03    0.08    0.45   0.13    0.14    0.21 

sheep         -0.00   -0.00   -0.00   -0.01    0.03    0.06    0.34   0.10    0.11    0.16 

genome          0.02    0.01    0.02     0.01    0.10    0.19    1.11   0.34    0.36    0.53 

DNA         -0.03   -0.04   -0.04   -0.06    0.11    0.30    1.70   0.51    0.55    0.81 
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SVD: X = U  VT 

X n 

m 

n 

m min(n,m) 

n 
m 

= 
x x U 

 VT 

Reduz dimensionalidade para k e produz XLSI : 

k 

XLSI n 

m 

n 

k 
k 

k 
k 

m 

= 
x x U1 

 VT 

XLSI é a melhor aproximação por mínimos quadrados 
de X por uma matriz de posto igual k. 
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Parte 01 - Visão Geral 

Parte 02 - Pré-processamento de dados textuais 

Parte 03 - Representação de Documentos 

Parte 04 – Tarefas 

Parte 05 - Redução de dimensionalidade 

Parte 06 - Recursos 



Corpora 

 OHSUMED (área biomédica) 
 Reuters-21578 

 http://www.daviddlewis.com/resources/testcollections/reuters215
78/ 

 TREC-AP – documentos com notícias 1988-1990, rotulados 
com categorias. 

 UseNet newsgroups (20-newsgroups). 
 WebKB - Web pages coletadas de departamentos de Ciência 

da Computação em universidades internacionais. 
 WordNet (grafo de termos e de seus relacionamentos) 

 Sinônimos, Merônimos, Hipernônimos, etc. 



Corpora 

 Movie Review Data 
 http://www.cs.cornell.edu/people/pabo/movie-review-data/ 

 Shakespeare: 
 http://www.rhymezone.com/shakespeare/ 

 KIWC online. Experimente! 

 



APIs 

 LingPipe 
 http://alias-i.com/lingpipe/ 

 Lucene  
 http://lucene.apache.org 

 NLTK  
 http://nltk.sourceforge.net/ 



APIs - LingPipe 

 Suíte de bibliotecas em Java para diferentes tipos de 
análises. 
 Detecção de sentenças 

 Extração de frases (Phrase extraction) 

 Part-of-speech tagging 

 Extração de entidades nomeadas (Named-entity extraction) 

 Co-referências entre entidades 

 Correção ortográfica 

 Agrupamento (Clustering) 



APIs - Lucene 

 Biblioteca (Java) para indexação de documentos 

 Bom para análise  léxica e sintática 

 Inadequado para análise semântica 

 Últimas versões incorporaram a representação VSM. 

 Fornece tokenizadores, stemmes 

 Alguns stemmers: 
 Para o Inglês, o algoritmo de Porter é bastante popular. 

 http://www.tartarus.org/~martin/PorterStemmer/ 

 Para o Português, temos o Snowball 

 http://snowball.tartarus.org/texts/introduction.html 

 



APIs – NLTK 

 Natural Language Toolkit 
 http://www.nltk.org/ 

 Toolkit em Python para Processamento de Linguagem Natural 

 Dezenas de corpora e recursos léxicos 

http://www.nltk.org/


Ferramentas 

 iDETECT 
 http://www.idetect-soft.eu/html/solutions/crawler.php 

 TextAnalyst (Megaputer) 
 http://www.megaputer.com/site/text_mining.php 

 GENIA 
 Corpora e ferramentas para Extração de Informação 

 Gate 
 http://gate.ac.uk/ 

 MinorThird 
 http://minorthird.sourceforge.net/ 

 Alembic (only NE tagging) 
 http://www.mitre.org/tech/alembic-workbench/ 
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