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Resumo

A procura e descoberta de interesses comuns entre investigadores é uma tarefa 

árdua,  muitas  vezes  incompleta,  e  que  consome  bastante  tempo  a  investigadores  e 

gestores. Neste trabalho pretende-se recorrer a técnicas de Text Mining para: (1) extrair 

os  nomes  dos  investigadores  que  pertencem  a  Unidades  de  I&D,  (2)  extrair  as 

respectivas  publicações  de  bases  de  dados  bibliográficas  online,  (3)  calcular  a 

proximidade entre a produção bibliográfica dos investigadores, (4) analisar a rede social 

dos  investigadores,  (5)  proceder  à  análise  de  agrupamentos  e  validar  os  resultados 

obtidos nos passos anteriores.

Abstract

The search and discovery of common interests between researchers is a difficult 

task, often incomplete and time-consuming for researchers and managers. This study 

intends to use text mining techniques to: (1) extract  researcher names from R &D units, 

(2) extract relevant publications from online bibliographic databases, (3) compute the 

proximity  between  the  bibliographic  production  of  researchers,  (4)  analyse  the 

researchers social  network,  (5) clustering analysis  and validation of the results  from 

previous steps.

iv

Análise de Proximidade entre Investigadores



v

Análise de Proximidade entre Investigadores



Índice

1.Introdução..................................................................................................................1
1.1.Enquadramento e Motivação..............................................................................1
1.2.Objectivo e Metodologia....................................................................................1
1.3.Estrutura da dissertação......................................................................................2

Parte I.................................................................................................................................5
1.Do Data Mining ao Text Mining...............................................................................7

1.1.Data Mining.......................................................................................................7
1.2.Web mining......................................................................................................17
1.3.Text Mining......................................................................................................20

2.Da Similaridade entre Documentos ao Agrupamento ............................................35
2.1.Modelo de Espaço Vectorial............................................................................35
2.2.Geração de Tokens...........................................................................................36
2.3.Geração de vectores de atributos......................................................................36
2.4.Redução dos vectores de atributos...................................................................36
2.5.Representação TF-IDF.....................................................................................39
2.6.Latent Semanting Indexing (LSI).....................................................................39
2.7.Medidas de Similaridade..................................................................................41
2.8.Multi-termos.....................................................................................................45
2.9.Análise de Agrupamentos................................................................................48
2.10.Multidimensional Scaling..............................................................................59

3.Da Teoria dos Grafos à Análise de Redes Sociais...................................................69
3.1.Conceitos da Teoria dos Grafos.......................................................................69
3.2.Análise de Redes Sociais..................................................................................73
3.3.Visualização.....................................................................................................80

Parte II.............................................................................................................................89
4.Metodologia de Recolha e Pré-processamento de Dados........................................91

4.1.O domínio de estudo........................................................................................91
4.2.Recolha dos nomes dos investigadores na página web das instituições..........93
4.3.Emparelhamento dos nomes obtidos com os da base de dados bibliográfica 
online......................................................................................................................94
4.4.Recolha e pré-processamento das listas de publicações...................................99
4.5.Aplicação de técnicas de pré-processamento de Texto com pacote de Text 
Mining 'tm' de R...................................................................................................102

5.Resultados..............................................................................................................105
5.1.Tabela de proximidade entre investigadores..................................................105
5.2.Análise Exploratória de dados - Projecções MDS.........................................106
5.3.Análise de Agrupamentos..............................................................................109
5.4.Medidas de Exclusão e Matrizes de Rede......................................................115
5.5.Medidas de Exclusão e o Grafo Circular.......................................................119
5.6.A Soma dos Cossenos como medida de centralidade....................................121
5.7.Análise de Redes Sociais................................................................................121
5.8.Medidas de centralidade de grafo...................................................................122

Conclusões.....................................................................................................................125
Propostas de trabalho futuro.....................................................................................128

Anexos...........................................................................................................................133

vi

Análise de Proximidade entre Investigadores



Índice de tabelas

Tabela 1: Exemplo de transacções de um cabaz de mercado adaptado de Tan et al. 
(2006)...............................................................................................................................14
Tabela 2: Representação binária dos dados do cabaz de mercado..................................14
Tabela 3: Tabela de contingência com valores  para pares de objectos no mesmo 
agrupamento e classe.......................................................................................................58
Tabela 4: Lista de caracteres com diacríticos em html....................................................95
Tabela 5: Excerto de tabela de similaridades Cosseno..................................................105
Tabela 6: Agrupamento Sk-Means de investigadores para k=4....................................111

vii

Análise de Proximidade entre Investigadores



Índice de ilustrações

Ilustração 1: Representação de documentos no espaço vectorial,  adaptado de Djoerd, H. 
(2009)...............................................................................................................................35
Ilustração 2: Propriedades das semelhanças baseadas nas medidas euclideana, cosseno e 
jaccard, adaptado de Ghosh e Strehl (1998)....................................................................43
Ilustração 3: Exemplo de nível de Stress por dimensão (adaptado de Borgatti, 1997).. .63
Ilustração 4: Alinhamento das formas e cálculo das fórmulas (adaptado de Jänichen e 
Perner, 2006)...................................................................................................................66
Ilustração 5: Estados possíveis de uma tríade num grafo................................................70
Ilustração 6: Representação de relações em forma de círculo, estrela e cadeia (adaptado 
de Wasserman e Faust, 1994)..........................................................................................75
Ilustração 7: Exemplo de grafo construído a partir do método Force-Directed..............79
Ilustração 8: Grafo Circular representando ligações entre investigadores do CRACS.. .82
Ilustração 9: Exemplo de um grafo simples de associação de conceitos.........................83
Ilustração 10: Exemplo de um Mapa de Ligação de Categorias gerado no Pajek...........87
Ilustração 11: Sites do LIAAD e CRACS com listagem dos investigadores..................93
Ilustração 12: Emparelhamento de nomes das instituições através da página de procura 
do site DBLP...................................................................................................................95
Ilustração 13: Resultado da procura de um nome do site DBLP.....................................97
Ilustração 14: Identificação dos vários nomes da página de resultados da procura - a 
variável “nome-procura”.................................................................................................97
Ilustração 15: Interface para selecção de nomes disponibilizados pela página de 
resultados da procura do site DBLP................................................................................98
Ilustração 16: Correspondência directa devolvida pelo site DBLP para um dos 
investigadores do LIAAD................................................................................................98
Ilustração 17: Interface para rectificação da correspondência entre nomes encontrados 
nos sites de investigação e no site DBLP........................................................................99
Ilustração 18: páginas do site DBLP com listas de publicação de alguns investigadores
.......................................................................................................................................100
Ilustração 19: Identificação de um dos títulos na página do investigador no site DBLP
.......................................................................................................................................100
Ilustração 20: Extracto da listagem de títulos para um investigador.............................102
Ilustração 21: Matriz documento termo ponderada por idf...........................................103
Ilustração 22: Multidimensional Scaling Clássico para investigadores do LIAAD e 
CRACS..........................................................................................................................106
Ilustração 23: Isotonic MDS para investigadores do LIAAD e CRACS.......................107
Ilustração 24: Mapa de Sammon para investigadores do LIAAD e CRACS................109
Ilustração 25: Agrupamento hierárquico com recurso à dissimilaridade Cosseno e ao 
método de Ward.............................................................................................................110
Ilustração 26: Agrupamentos Sk-Means=4 sobre a matriz tf-idf projectados no mapa de 
Sammon.........................................................................................................................113
Ilustração 27: Agrupamentos sK-Means=3 sobre a projecção do mapa de Sammon. . .114
Ilustração 28: Matriz de Rede com valor de exclusão mínimo do valor cosseno de 0,3
.......................................................................................................................................116
Ilustração 29: Matriz de Rede com valor de exclusão mínimo do valor cosseno de 0,1
.......................................................................................................................................117

viii

Análise de Proximidade entre Investigadores



Ilustração 30: Matriz de Rede com valor de exclusão mínimo do valor cosseno de 0,1 
para LIAAD...................................................................................................................118
Ilustração 31: Matriz de Rede com valor de exclusão mínimo do valor Cosseno de 0,1 
entre unidades de investigação......................................................................................119
Ilustração 32: Grafo Circular com valor de exclusão mínimo do valor Cosseno de 0,1
.......................................................................................................................................120
Ilustração 33: Representação das ligações entre investigadores para um investigador do 
LIAAD...........................................................................................................................121
Ilustração 34: Representação do grafo da rede social para valores de exclusão cosseno 
de 0,1.............................................................................................................................122

ix

Análise de Proximidade entre Investigadores



1. Introdução

1.1. Enquadramento e Motivação

Os  investigadores  estão  normalmente  interessados  em  descobrir  quem  são  os 

outros  investigadores  que  têm  interesses  semelhantes.  Esta  questão  pode  interessar 

também os gestores dos centros de investigação para poder sugerir novas colaborações. 

Assim, a informação sobre trabalho em áreas relacionadas entre investigadores é muito 

útil para os próprios e para a gestão científica. Em grandes instituições de investigação, 

como a Universidade do Porto (UP), procurar e encontrar  as pessoas com trabalhos 

semelhantes pode constituir uma tarefa complexa cuja solução não é fácil, uma vez que 

a procura manual pode consumir bastante tempo.

1.2. Objectivo e Metodologia

O objectivo do presente trabalho é automatizar o processo de procura de trabalho 

semelhante entre investigadores, recorrendo às técnicas de extracção de conhecimento 

do  texto  que  se  encontra  disponível  em páginas  da  web  (Web/Text  Mining).  Neste 

trabalho  exploramos  somente  a  informação  sobre  os  títulos  de  trabalhos  publicados 

referenciados na base de dados (BD) bibliográfica DBLP. 

O trabalho envolve a construção de uma matriz na qual um documento (uma linha 

– título do trabalho referenciado na DBLP) inclui informações sobre todos os termos 

que ocorreram nas publicações de uma dada pessoa. Essa matriz permite analisar as 

proximidades entre o trabalho das pessoas, recorrendo a uma  matriz de proximidades 

entre  os  investigadores  estudados.  Esta  informação  é  depois  analisada  com vista  a 

identificar, para cada pessoa, os investigadores que usaram termos semelhantes nas suas 

publicações.  Nesta  fase  é  usada  uma  medida  de  semelhança  aplicável  a  vectores 

(similaridade cosseno).

A partir  daqui  abre-se todo um conjunto de possibilidades,  desde a análise  de 

agrupamentos até à análise de redes sociais. 

Inicialmente,  tendo  como  preocupação  desenvolver  um protótipo  que  permite 

demonstrar as potencialidades desta metodologia, o presente estudo concentra-se apenas 

1

Análise de Proximidade entre Investigadores



em alguns investigadores do LIAAD e do CRACS, duas unidades de I&D associadas ao 

INESC Porto L.A.

1.3. Estrutura da dissertação

O presente  trabalho  divide-se em duas  grandes  partes.  Nos capítulos  2,  3  e  4 

tentou-se  aprofundar  ao  máximo o  enquadramento  teórico,  de  modo a  perseguir  os 

caminhos que potencializassem ao máximo as metodologias e resultados explorados nos 

capítulos 5 e 6. De facto, pretendeu-se explorar todas as formas de validar o grande 

objectivo deste trabalho – a matriz de semelhanças entre investigadores gerada no início 

do capítulo 6.

De seguida especifica-se de uma forma resumida cada um dos capítulos.

No capítulo 2 apresenta-se uma breve introdução ao Data Mining, explicitando os 

seus objectivos e clarificando conceitos relacionados com este processo como dados, 

informação  e  conhecimento.  São  descritas  todas  as  etapas  a  percorrer  durante  os 

processos  de  Data  Mining como  a  organização  dos  dados,  a  sua  transformação,  a 

análise exploratória, a selecção das variáveis que permitem encontrar um subconjunto 

com bom desempenho de previsão, a redução dos dados, a modelação, bem como as 

metodologias  que  permitem  encontrar  relações  de  interesse  no  conjunto  dos  dados 

analisados, como a Análise de Associação, o Agrupamento e a Análise de Componentes 

Principais. Tratou-se sobretudo do afloramento de conceitos genérico que servem de 

base às áreas mais específicas do Web Mining  e  Text Mining. Desde logo, a principal 

tarefa associadas a estas áreas consiste na transformação dos dados que se encontram 

em formato de texto, que por si só têm características especiais, num formato numérico 

susceptível de ser analisado por técnicas de Data Mining. 

No capítulo 3 começa-se por apresentar algumas estratégias para proceder de uma 

forma eficiente à transformação do texto em vectores, explicitando-se as diversas etapas 

para conseguir esse objectivo: modelo de espaço vectorial, geração de tokens, geração 

de vectores de características e a sua redução, redução da dimensionalidade por redução 

de características, representação TF-IDF, Indexação Semântica Latente. Obtendo-se um 

vector de dados com uma alta  dimensionalidade,  o passo seguinte passa por utilizar 

medidas de semelhança de documentos, como o coeficiente de Cosseno e Jaccard, que 

mais tarde nos permitam delinear formas automáticas para os organizar posteriormente. 

2
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Uma fase importante quando se utilizam diversas ponderações de espaços vectoriais ou 

diferentes  medidas  de  proximidade  passará  por  comparar  o  seu  desempenho  e  até 

validá-lo.  Quanto  à  organização  dos  documentos,  adopta-se  neste  trabalho  uma 

metodologia  não  supervisionada  pelo  que  se  torna  importante  focar  a  análise  de 

agrupamento. Na mesma temática podemos enquadrar o Multidimensional Scaling e os 

seus diversos modelos, incluindo a análise de Procrustes que também pode auxiliar a 

estimar  o  desempenho  de  diferentes  opções  de  espaços  vectoriais,  incluindo  numa 

perspectiva temporal, ou medidas de semelhança. 

No capítulo 4 introduz-se a teoria dos grafos e os seus conceitos fundamentais – 

grafo,  subgrafo,  grau  nodal,  densidade,  passeio,  grafo  (des)ligado,  geodésico, 

excentricidade, nó de corte e nó ponte, coesão e relações direccionadas. Refere-se ainda 

neste capítulo a análise de redes e os seus conceitos fundamentais, como actor, laço 

relacional,  subgrupo,  grupo,  relação  e  rede social.   Finalmente  descrevem-se alguns 

algoritmos de visualização de grafos. 

No  capítulo  5  apresenta-se  a  metodologia  de  recolha  e  pré-processamento  de 

dados  utilizada  na  realização  deste  trabalho.  O processo descrito  envolve  os  passos 

descritos brevemente na secção anterior (1.2):  recolha dos nomes na página web das 

instituições, emparelhamento dos nomes obtidos com os da base de dados bibliográfica 

online, recolha e processamento das listas de publicações e, finalmente, aplicação de 

técnicas de Text Mining.

No capítulo  6,  calcula-se uma medida  Cosseno de  proximidade/distância  entre 

investigadores e apresentam-se os resultados obtidos através de diferentes métodos de 

visualização, assim como de análise de agrupamentos e redes sociais.

Finalmente,  no  capítulo  7,  discutem-se  as  conclusões  desta  investigação 

adiantando-se ainda algumas propostas para trabalho futuro, tendo como base tanto a 

exploração teórica como prática da presente dissertação.
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Parte I
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1. Do Data Mining ao Text Mining

1.1. Data Mining

De acordo com Kantardzic (2003) o Data Mining surge num contexto recente de 

mudança de paradigma no que se refere à modelação e análise clássica, baseada nos 

princípios fundamentais das diferentes ciências para desenvolver modelos, no sentido de 

uma análise directamente a partir dos dados.

Kantardzic (2003) concretiza esta ideia, contrastando o antigo paradigma com o 

emergente. Explica que tradicionalmente a descrição de sistemas físicos, biológicos e 

sociais inicia-se com um modelo científico de base, como as Leis de Newton e, a partir 

daí,  constroem-se  várias  aplicações  em  áreas  como,  por  exemplo,  a  engenharia 

mecânica.  Nesta  abordagem,  os  dados  experimentais  são  usados  para  verificar  os 

modelos  fundamentais  subjacentes  e  para estimar  alguns  dos  parâmetros  difíceis  ou 

impossíveis de medir directamente. No entanto, os princípios fundamentais subjacentes 

podem ser desconhecidos ou os sistemas em estudo podem ser muito complexos para se 

tornarem matematicamente formalizados. Com a utilização, cada vez generalizada, dos 

computadores  gera-se  uma grande  quantidade  de  dados  através  destes  sistemas.  Na 

ausência de modelos fundamentais, estes dados podem ser usados para derivar modelos, 

estimando relações úteis entre as variáveis de um sistema.

Segundo  Kantardzic (2003)  acostumamo-nos  gradualmente  à  existência  de 

enormes volumes de dados nos nossos computadores e nas nossas vidas. No entanto, 

apenas uma pequena quantidade desses dados será usada uma vez que, em muitos casos, 

o  volume de  informação  é  grande  demais  para  gerir  ou  as  estruturas  de  dados  são 

demasiado complexas para serem analisadas de forma eficaz. Tal deve-se ao facto de 

que o esforço inicial  para criar um conjunto de dados é, frequentemente,  focado em 

questões como a eficiência de armazenamento e a ausência um plano sobre como os 

dados serão utilizados e analisados.

Igualmente Witten e Frank (2005) referem que a quantidade de dados no mundo e 

nas nossas vidas parece crescer constantemente. Os computadores pessoais facilitam a 

gravação de informação que, anteriormente, ignorávamos. No entanto, à medida que o 

volume  de  dados  aumenta,  a  quantidade  compreendida  pelas  pessoas  diminui. 
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Escondida no meio de todos estes dados pode existir informação com potencial útil que 

raramente é tornada explicita. 

Torna-se, assim, óbvio que, nos nossos dias, existe a necessidade de compreender 

grandes e complexos conjuntos de dados. Tal necessidade atravessa, praticamente, todas 

as áreas  de negócios,  da ciência  e da engenharia.  Como refere  Kantardzic (2003) a 

capacidade  de  extrair  conhecimento  útil  escondido  nesses  dados  e  agir  sobre  esse 

conhecimento é cada vez mais importante  no mundo competitivo de hoje.  Seguindo 

Piatetsky-Shapiro et al. (1992), através do Data Mining procuram-se novas informações 

valiosas e não triviais em grandes quantidades de dados. É um esforço cooperativo dos 

seres humanos e computadores, sendo que os resultados obtidos serão tanto melhores 

quanto maior for o equilíbrio entre o conhecimento dos especialistas na descrição dos 

problemas ou objectivos e as capacidades de procura dos computadores. 

De  acordo  com  Witten  e  Frank  (2005),  no  Data  Mining,  os  dados  são 

armazenados electronicamente e a sua procura é automática ou, pelo menos, feita com o 

auxílio do computador. No entanto, não é esta característica que torna o Data Mining 

inovador, uma vez que economistas, estatísticos e engenheiros já há muito trabalham a 

ideia  de  que  os  padrões  nos  dados  podem  ser  automaticamente  procurados, 

identificados, validados e usados para fazer previsões. 

A contribuição inovadora do Data Mining é a sua capacidade para aumentar as 

oportunidades  de  encontrar  padrões  em dados.  Para  estes  autores  “à medida que  o 

mundo  cresce  em  complexidade,  esmagando-nos  com  os  dados  que  gera,  o  Data  

Mining  torna-se  a  nossa única  esperança para  elucidar  os  padrões  que  lhes  estão 

subjacentes.  Analisar  dados  de  modo  inteligente  é  um  recurso  valioso.”  (Witten  e 

Frank,  2005:5).  Recorrendo a  Piatetsky-Shapiro  et  al. (1992),  o  Data  Mining  é  um 

processo  para  descobrir  padrões,  automática  ou  semiautomaticamente,  em  grandes 

quantidades de dados. No entanto, esses padrões têm de ser úteis. 

1.1.1. Categorias de Problemas

Segundo  os autores acima citados os dois objectivos principais do Data Mining 

são a previsão e a descrição. A primeira envolve o uso de algumas variáveis ou campos 

no conjunto de dados, para prever valores futuros ou desconhecidos de outras variáveis 

com interesse, enquanto a segunda se foca na procura de padrões que descrevem os 
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dados e que podem ser interpretados pelos investigadores. 

Deste  modo,  as  actividades  de  Data  Mining  podem  ser  incluídas  em  duas 

categorias.  A categoria  de  previsão produz  um modelo  do sistema  descrito  por  um 

determinado  conjunto  de  dados.  O objectivo  desta  categoria  é  produzir  um modelo 

como um código executável, que pode ser usado para classificar, prever, estimar entre 

outras tarefas similares. A categoria de descrição produz informação nova e não trivial 

baseada num conjunto de dados disponível. O objectivo desta categoria é adquirir um 

conhecimento  do  sistema  analisado  descobrindo  padrões  e  relações  em  grandes 

conjuntos de dados.

Estes  objectivos  atrás  mencionados  são  alcançados  utilizando  um conjunto  de 

técnicas  que  permitem  realizar  as  tarefas  principais  do  Data  Mining:  classificação, 

regressão, agrupamento, modelação de dependência e detecção de mudança e desvio. 

A classificação tem como objectivo encontrar uma função que associe um caso a 

uma classe, entre várias pré-definidas. Para Berry e Linoff (1997), as técnicas utilizadas 

na classificação requerem o uso de conjuntos de treino com casos classificados, tendo 

como finalidade  a  construção  de  modelos  adequados  à  descrição  das  classes.  Estes 

modelos  são  posteriormente  aplicados  aos  novos  dados,  não  etiquetados,  com  o 

objectivo  de  determinar  a  classe  mais  adequada.  A  resposta  para  este  género  de 

problemas  provém de amostras  do  passado que  são  analisadas  e  generalizadas  para 

futuros casos.

A regressão é um método com o objectivo de determinar o melhor modelo no qual 

se possa relacionar a variável endógena numérica com as variáveis exógenas .

O agrupamento divide o conjunto de dados em grupos (agrupamentos) de modo a 

captar a estrutura natural dos dados.

Para Teorey et al. (1999), através da modelação de dependência tenta-se encontrar 

as  dependências  mais  significativas  entre  variáveis.  Nesta  categoria  encontra-se  a 

análise  de sequência que tenta  encontrar padrões sequenciais  e tendências  em séries 

temporais.  Segundo  o  mesmo  autor,  a  detecção  de  mudança  e  desvio  procura  as 

mudanças  mais  significativas  entre  conjuntos  diversos  que  se  devem  organizar 

sequencialmente.
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1.1.2. Dados, informação e conhecimento

Considera-se  neste  ponto  importante  apresentar  algumas  definições  de  partida 

relativas ao Data Mining. Assim, recorrendo a Meadow et al. (2000), far-se-á uma breve 

explanação,  de  seguida,  sobre  a  definição  dos  conceitos  de  dados,  informação, 

conhecimento, bases de dados e metadados. 

Segundo os autores, dados são sequências de símbolos elementares como dígitos 

ou  letras.  Referem-se  aos  valores  dos  atributos.  Não  têm,  necessariamente,  de  ter 

significado para todas as pessoas, mas tem de ser claro a que atributo pertence. 

A palavra  informação não tem, segundo Meadow  et al. (2000) um significado 

com  aceitação  universal.  Geralmente  está  conotada  com  dados  úteis,  validados  e 

avaliados. O que torna um conjunto de dados em informação não está nos dados em si, 

mas no seu intérprete, seja ele uma pessoa ou um programa informático. Assim, uma 

definição operacional deste conceito pode ser a de que informação corresponde a dados 

que muda o estado de um sistema que os percebe. Logo, uma sequência de dados que 

não  mudam  o  estado  do  seu  receptor  não  é  informação.  Uma  outra  definição  de 

informação, apresentada pelos autores, refere-a como aquilo que é usado para tomar 

uma decisão,  conforme  se  apresenta  na  seguinte  equação  conforme  Shannon  et  al. 

(1959):

em  que  pi define  a  probabilidade  de  ocorrência  de  um  símbolo  num  sistema  de 

mensagem, e o n conta todos os símbolos possíveis  numa linguagem ou sistema de 

códigos em uso.

O conceito  de  conhecimento parece representar um nível superior de certeza e 

validação em relação ao conceito de informação. O conhecimento, muitas vezes, baseia-

se no que uma determinada comunidade acredita como sendo verdade, nomeadamente, 

inferindo se uma determinada informação incluída numa base de dados é verdadeira. 

Seguindo esta lógica, chegamos a um conceito mais actual de base de dados. Uma 

base de dados é uma colecção de dados que pode ser pesquisada por uma aplicação de 

information retrieval, orientada por um utilizador. 

Um outro conceito importante é o de  metadados. Para os autores os  metadados 

referem-se  a  dados  sobre  dados.  Os  metadados são  descrições  da  organização  ou 
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conteúdo de um conjunto de dados, podendo fornecer informação descritiva que não 

está presente de forma explícita num determinado item. 

1.1.3. Organização de dados

Normalmente, as variáveis podem ser de dois tipos, qualitativas e quantitativas. 

As variáveis  qualitativas apresentam uma escala de medida que apenas indica a sua 

presença em categorias de classificação discreta, exaustivas e mutuamente exclusivas e 

podem ser medidas nas escalas nominal e ordinal. Nas variáveis quantitativas a escala 

de  medida  possibilita  a  ordenação e  quantificação  de diferença  entre  os  respectivos 

valores  e  podem ser  medidas  em escalas  razão  e  intervalares.  Os dados  devem ser 

organizados em forma de matriz e ter medidas tipificadas bem definidas.

1.1.4. Transformações nos dados

Segundo Weiss e Indurkhya (1998), o objectivo da fase de preparação de dados é 

transformar os dados brutos num conjunto de dados no formato típico, para se efectuar 

de seguida o seu tratamento estatístico ou outro tipo de processamento. Geralmente as 

duas tarefas associadas a este processo são a selecção e a composição das variáveis. 

Existem  procedimentos  que  podem  ser  automatizados  para  a  selecção  das 

variáveis,  desde  que  os  dados  estejam  tipificados,  como  por  exemplo,  a  média  e 

variância, a correlação entre as variáveis ou ainda a eliminação de variáveis que não 

trazem benefícios. 

Para  Weiss  e  Indurkhya  (1998)  existem  alguns  tipos  de  transformações  que 

podem melhorar  os  resultados,  destacando-se  em termos  genéricos  a  normalização, 

alisamento, diferenças e rácios.

1.1.5. Análise exploratória de dados

A  análise  exploratória  de  dados  no  contexto  de  Data  Mining  é  diferente  da 

utilizada na análise de dados tradicional.  De um ponto de vista estatístico,  a análise 

exploratória de dados utiliza essencialmente as técnicas da estatística descritiva. O Data 

Mining recorre à parte descritiva e à inferencial (Giudici, 2003). 

Os instrumentos da análise exploratória de dados dão uma descrição sumária da 

variação  dos  valores  de  uma  variável  assim  como  a  relação  entre  as  variáveis  em 

análise.  Sabendo como as  variáveis  se  comportam e a  mais-valia  que  podem dar  à 
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solução do problema de Data Mining em estudo, tem-se, como refere Giudici (2003), 

mais pistas para optimizar a selecção das variáveis para o modelo de previsão.

1.1.6. Selecção de variáveis

O objectivo na selecção de variáveis é encontrar um subconjunto que tenha um 

bom desempenho de previsão, quando comparado com o total de variáveis. Avaliar os 

resultados gerados de todos os subconjuntos de variáveis  é, de acordo com Weiss e 

Indurkhya (1998) uma tarefa  finita,  mas pode ser imensa.  Na prática,  a escolha das 

variáveis deverá ser uma tarefa com processamento rápido. O seu processo deverá ser 

simplificado para produzir resultados aceitáveis.  A experiência e análise exploratória 

dos dados através do tratamento computacional são factores centrais para esta tarefa.

1.1.7. Redução de Dados

A  redução  de  dados  realiza-se,  geralmente,  porque  o  conjunto  original  é 

demasiado grande. A eliminação criteriosa de linhas e colunas pode ser uma solução. 

Podemos considerar que a dimensão do conjunto de dados é demasiado grande quando 

o programa de previsão que se utiliza não o suporta, ou o tempo de treino é demasiado 

longo. Aplicando alguns modelos estatísticos é possível estimar o desempenho futuro 

considerando a dimensão do conjunto de dados. Também é preciso avaliar as variáveis, 

analisar a sua complexidade e de que forma podem realmente ser úteis na obtenção da 

solução.  O processo de  eliminação deve ser  efectuado  de acordo com um processo 

definido e de uma forma metódica de modo a não colocar em causa a qualidade dos 

dados (Weiss e Indurkhya, 1998). 

Relativamente à redução de dados, consideram-se três dimensões: as colunas, as 

linhas e os valores. As operações que se podem efectuar nos dados apresentados em 

forma de matriz  são,  de acordo com Weiss  e Indurkhya (1998),  a remoção de uma 

coluna (variável),  a remoção de uma linha (caso) ou redução do número de valores 

numa coluna (alisar  uma variável).  Estas operações  tendem a preservar  os  atributos 

originais. Existem outras transformações que se podem efectuar. No entanto, os dados 

deixarão  de  ser  reconhecidos  quando forem comparados  com os  dados  originais.  O 

método das  componentes  principais  é  uma técnica  que poderá também ser  aplicada 

nesta fase. Contudo, utilizam-se nesta fase, geralmente, as técnicas mais simples e que 

preservam os atributos dos dados originais. 

12

Análise de Proximidade entre Investigadores



Para Weiss e Indurkhya (1998), o primeiro passo na redução da dimensão é a 

análise das variáveis  em função do seu potencial  de previsão.  O número de casos é 

normalmente muito maior que o número de variáveis  numa tabela,  na representação 

prposicional. Deste modo, a remoção de uma variável tem normalmente efeitos mais 

dramáticos do que remoção de um caso.

1.1.8. Modelação

A modelação, como o próprio nome indica, é a etapa em que se gera o modelo a 

partir dos dados. Culminando as etapas anteriores, a sua qualidade depende também de 

como decorreu o pré-processamento.

A modelação  divide-se  em duas  grandes  categorias:  regressão  para  o  caso  de 

dados contínuos e classificação para os dados categóricos.  No caso do Text  Mining 

utiliza-se normalmente a classificação.

Na  classificação  a  variável  a  prever  é  geralmente  denominada  por  classe, 

enquanto as variáveis explicativas são geralmente denominadas por características ou 

atributos.

São  várias  as  técnicas  de  classificação  que  se  podem  utilizar,  avaliando-se 

posteriormente o seu desempenho. Muitas vezes, as combinações de técnicas mostram 

ser mais eficientes.

Depois de obtida a amostra de dados, deve utilizar-se um método de amostragem 

eficiente para obter os conjuntos de treino e de teste para a modelação. Witten e Frank 

(2005) propõem métodos do tipo não paramétrico encontrando-se entre os mais comuns 

os  seguintes:  Holdout,  Cross-Validation,  Leave-One-Out,  Resubstitution  Method  e 

Bootstrap.

1.1.9. Análise de Associação

A Análise  de  Associação  é  uma metodologia  que,  de  acordo  com Tan  et  al. 

(2006), se reveste de grande utilidade na procura de relações com interesse escondidas 

em grandes conjuntos de dados. Essas relações podem ser representadas sob a forma de 

regras de associação ou conjuntos de itens frequentes. Segundo o exemplo apresentado 

pelos  autores a regra {fraldas}  → {cerveja} pode ser deduzida a partir  da seguinte 

tabela.
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Identificador Itens
1 {Pão, Leite}
2 {Pão, Fraldas, cerveja, Ovos}
3 {Leite, Fraldas, Cerveja, Cola}
4 {Pão, Leite, Fraldas, Cerveja}
5 {Pão, Leite, Fraldas, Cola}

Tabela 1: Exemplo de transacções de um cabaz de mercado adaptado de Tan et al.  
(2006)

A regra sugere a existência de uma relação forte entre a venda de  fraldas e de 

cerveja,  uma vez que muitos  compradores  de fraldas  também compram cerveja.  Os 

autores  concluem que,  assim,  os  retalhistas  podem utilizar  este  tipo  de  regras  para 

identificarem novas oportunidades de venda dos seus produtos. 

Alguma da terminologia base utilizada na Análise de Associação inclui, segundo 

Tan  et  al. (2006),  os  conceitos  de  representação  binária,  de  conjunto  de  itens  e 

contagem de valor de suporte e de regra de associação. 

A representação binária de um cabaz de mercado é uma tabela em que cada linha 

apresenta uma transacção e cada coluna apresenta o item. O exemplo apresentado pelos 

autores é o seguinte:

Identificador Pão Leite Fraldas Cerveja Ovos Cola
1 1 1 0 0 0 0
2 1 0 1 1 1 1
3 0 1 1 1 0 1
4 1 1 1 1 0 0
5 1 1 1 0 0 1

Tabela 2: Representação binária dos dados do cabaz de mercado

Os itens podem ser trabalhados como uma variável binária, cujo valor é 1 se estão 

presentes numa transacção e 0 se não estiverem presentes nessa transacção. Uma vez 

que a presença de um item numa transacção é mais importante do que a sua ausência, os 

itens  são  variáveis  binárias  assimétricas.  Os  autores  assinalam  que  a  representação 

apresentada é bastante simplista,  uma vez que ignora certos aspectos importantes do 

mercado como, por exemplo, a quantidade de itens vendidos e o preço de cada um.

Relativamente ao conjunto de itens, Tan et al. (2006) referem que se este contiver 

K  itens  é  denominado  K-ésimo  conjunto  de  itens.  Por  exemplo,  {Leite,  Fraldas,  

Cerveja} representa um conjunto de 3 itens. A amplitude de transacção é definida como 

o número de itens presentes numa transacção.
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Uma propriedade importante do conjunto de itens é a sua contagem de valor de 

suporte, que se refere ao número de transacções que um dado conjunto de itens contém. 

No conjunto de dados apresentado na segunda tabela desta secção, a contagem de 

suporte para {Leite, Fraldas, Cerveja} é igual a 2 uma vez que existem apenas duas 

transacções que contém os três itens. 

Uma regra de associação é uma expressão de implicação na forma X → Y, onde X 

e  Y são conjuntos de itens disjuntos, ou seja, não têm itens comuns. A força de uma 

regra de associação pode ser medida pelos indicadores  suporte e confiança. O suporte 

determina o quão frequente uma regra é aplicável a um determinado conjunto de dados. 

A confiança determina o quão frequentemente itens em Y aparecem em transacções que 

contêm X. 

Uma  estratégia  geralmente  adoptada  nos  algoritmos  de  geração de  regras  de 

associação é decompor o problema em duas tarefas principais: geração de conjunto de 

itens frequentes, cujo objectivo é encontrar todos os conjuntos de itens que satisfazem o 

suporte mínimo determinado; e geração das regras, que envolve a extracção de todas as 

regras com  confiança elevada,  denominadas  regras fortes,  a  partir  dos conjuntos de 

itens frequentes encontrados no passo anterior.

1.1.10. Agrupamento

Cortes (2005) e outros autores como Michalski e Stepp (1983) referem que temos 

uma tendência natural para olhar a globalidade de informação quando procuramos fazer 

a  organização  dos  seus  componentes.  Este  processo  denomina-se  agrupamento e 

apresenta como principal fundamentação algorítmica, a identificação de grupos mais ou 

menos homogéneos de indivíduos. 

O agrupamento é uma técnica para a criação de grupos que não são determinados 

em função de uma variável dependente que se pretende isolar. Este é um processo que 

assume que  indivíduos  com características  semelhantes  apresentam comportamentos 

semelhantes face à diversidade da população e, como tal, podem ser estudados pela sua 

especificidade. 

Quando o número de dimensões em análise aumenta poderão existir problemas de 

reconhecimento  dos  grupos  de  indivíduos,  uma  vez  que  será  difícil  perceber  quão 

distante um individuo se encontra de outro e afirmar se pertence, ou não, a um outro 
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grupo. 

Torna-se,  assim,  necessário  estabelecer  uma  medida  de  similaridade  entre 

indivíduos. A métrica adequada envolve o conceito de distância, que assente em valores 

contínuos  e  para  a  qual  seja  possível  encontrar  uma  ordem total  entre  as  diversas 

medições. Deste modo, para Cortes (2005) se existirem p dimensões (ou atributos) que 

caracterizem a análise e tornem possível estabelecer uma ordem natural entre cada uma 

delas de modo a que cada indivíduo possa ter uma representação vectorial num conjunto 

de eixos, é possível calcular a distância vectorial entre dois pontos.

Segundo  Cortes  (2005)  é  útil  o  uso  destas  técnicas  quando  estamos  perante 

grandes volumes de informação. Assim, a utilização do agrupamento no início de novos 

projectos de suporte à decisão pode ser,  no entender  do autor,  uma boa opção para 

perceber a orgânica das entidades e estabelecer um plano de intervenção. De seguida, 

quando os grupos de dados estiverem bem definidos, pode-se utilizar outras técnicas de 

data mining na extracção de conhecimento. 

Algumas  características  do  agrupamento que  o  tornam  aliciante  para  uma 

primeira  abordagem aos  dados  são,  segundo  o  autor,  o  seu  potencial  de  utilização 

mesmo quando não existe definido um objecto concreto de análise; a aplicação flexível 

sobre atributos com domínios de valores bem distintos, sendo que para a sua aplicação é 

apenas necessário o estabelecimento de uma ordem total sobre aqueles atributos que não 

apresentam essas características, isto é, valores não numéricos; são algoritmos de fácil 

adaptação  ao  universo  de  dados,  sem  grande  necessidade  de  tratamento  prévio  da 

informação para a sua aplicação. 

No entanto, este autor também reconhece alguns problemas relativos à utilização 

destas técnicas, uma vez que os algoritmos são sensíveis à definição inicial do conjunto 

de atributos que irão caracterizar as populações assim como às reais necessidades de 

normalização  de  valores.  Além disso,  um outro  problema  associado  às  técnicas  de 

agrupamento relaciona-se  com  a  definição  do  número  ideal  de  partições  de  uma 

população, uma vez que a escolha correcta só pode ser feita a posteriori e implica um 

processo de selecção computacionalmente pesado.
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1.1.11. Análise de Componentes Principais

Segundo Jolliffe (2002), a Análise de Componentes Principais é uma técnica de 

análise de dados  utilizada, por exemplo, para a compressão de dados e para a redução 

da dimensão de conjunto de dados multivariados. Na análise exploratória pode utilizar-

se  para  identificar  padrões  nos  dados,  transformando  um  conjunto  de  variáveis 

correlacionadas num conjunto menor de variáveis independentes, isto é, combinações 

lineares das variáveis originais, que se denominam Componentes Principais. Para isso é 

necessário verificar as correlações entre as variáveis.

A componente principal é uma combinação linear de todas as variáveis originais, 

que  procura  obter  uma representação  mais  compacta  da  amostra.  De acordo com o 

autor,  um sistema com  n variáveis  depois  da transformação terá  até  n componentes 

principais.  Cada componente terá uma combinação linear das  n variáveis, onde cada 

uma terá um peso diferente. É esperado que a primeira componente principal seja a mais 

representativa da variabilidade dos dados. A variabilidade explicada pelas restantes é 

decrescente. As componentes principais são não correlacionadas.

O objectivo desta análise é obter um conjunto reduzido de componentes principais 

que explique a maior parte da variabilidade da variável a prever, sendo possível não 

considerar  as  restantes  componentes  sem  grande  perda  de  informação.  Cada 

componente  tem  uma  informação  estatística  diferente  da  outra,  uma  vez  que  as 

componentes  principais  são  ortogonais  entre  si.  Assim  é  possível  analisar  cada 

componente  por  si  e  avaliar  o  peso  das  variáveis  originais  em  cada  componente 

(Jolliffe, 2002).

1.2. Web mining

Segundo Liu (2007), podemos distinguir as várias tarefas de Web mining em três 

grandes categorias,  conforme os tipos de dados utilizados,  que são o  Web Structure 

Mining, o Web Content Mining e o Web Usage Mining. Os hiperlinks que representam a 

Web são a fonte do conhecimento tratado pelo Web Structure Mining. Os conteúdos das 

páginas Web são o campo de exploração do Web Content Mining. O Web Usage Mining 

extrai  os  padrões  dos  logs que  armazenam  os  cliques  efectuados  por  todos  os 

utilizadores.  Será no  Web Structure Mining e  no  Web Content Mining que recairá a 

análise deste capítulo.
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A World Wide Web é uma grande colecção de documentos ligados por referências 

(Markov e Larose, 2007) ou hiperlinks (Chakrabarti, 2003), o que os torna numa forma 

de hipertexto. Conforme Chakrabarti (2003) as páginas Web são fornecidas pela internet 

para  os  computadores  dos  clientes  usando  o  protocolo  HTTP (Hypertext  Transport 

Protocol), podendo ser visualizadas através de browsers. O HTTP é construído sobre o 

protocolo TCP (Transmission Control Protocol), que fornece fluxos de dados fiáveis e 

passíveis de serem transmitidos de um computador para outro através da Internet. De 

acordo com este autor,  as  páginas  Web  são escritas numa linguagem de formatação 

baseada em  tags denominada HTML (Hypertext  Markup Language).  Esta linguagem 

permite  que  o  autor  especifique  o  layout  e  a  tipografia  das  páginas  Web,  inserir 

diagramas e criar hiperlinks. 

De igual modo, Markov e Larose (2007) referem que a HTML é, essencialmente, 

uma linguagem tipográfica, que descreve o modo como um documento será apresentado 

numa janela de browser. Os browsers são programas que lêem documentos em HTML e 

os apresentam. 

De acordo com Chakrabarti (2003), um hiperlink é expresso como uma âncora, 

com um atributo  href  que designa  uma outra  página,  utilizando  um URL (Uniform 

Resource Locator) como no exemplo que se segue:

<a href="http://dblp.uni-trier.de/db/indices/a-

tree/b/Brazdil:Pavel.html”> Pavel Brazdil </a>

Na sua forma mais simples, o URL visado contém o campo do protocolo - http, o 

nome do servidor anfitreão - dblp.uni-trier.de, e um caminho de ficheiro - /db/indices/a-

tree/b/Brazdil:Pavel.html.

Como descrevem Markov e Larose (2007),  ao introduzir  o URL no  campo de 

endereço, o browser liga-se ao servidor de internet com o nome correspondente, usando 

o protocolo HTTP. Se a ligação for conseguida, o documento HTML é procurado e o 

seu conteúdo aparece no  interface de visualização do  browser. Entretanto, recorrendo 

aos mesmos autores, há passos intermédios que se vão desenrolando, como a obtenção 

de um endereço IP, a partir de um DNS (Domain Name Server), estabelecendo a ligação 

com o servidor e trocando comandos. 

18

Análise de Proximidade entre Investigadores



1.2.1. Navegação automática na Web

Navegar  na  Web é  um modo útil  mas  pouco prático  de  encontrar  informação 

(Chakrabarti,  2003;  Markov  e  Larose,  2007).  De  acordo  com  Chakrabarti  (2003), 

tornar-se-ia desgastante o trabalho meticuloso de percorrer todas as hiperligações de 

uma página, na procura da informação necessária. Uma melhor opção seria indexar todo 

o  texto,  de  modo  a  que  se  pudesse  encontrar  a  informação  procurada  utilizando 

palavras-chave de pesquisa. Markov e Larose (2007) também referem, além da procura 

de páginas indexadas por palavras-chave, a sua organização por tópicos. 

De  acordo  com  Markov  e  Larose  (2007),  para  indexar  um  conjunto  de 

documentos da Web com os termos que contém é necessário ter todos os documentos 

disponíveis  para  processamento  num  repositório  local.  Aceder  aos  documentos 

directamente na Web para criar um índice é impraticável. A recolha destes documentos 

pode ser conseguida navegando sistemática e exaustivamente na  Web e armazenando 

todas as páginas visitadas. Para tal utilizam-se os crawlers. 

Segundo  Chakrabarti  (2003),  a  única  forma  de  recolher  URLs  é  analisar  as 

páginas  recolhidas  para  procurar  hiperligações  para  outras  páginas  que  ainda  não 

tenham sido recolhidas. Este é o princípio básico dos crawlers. Começam a partir de um 

determinado conjunto de URLs e, progressivamente, percorrem-no na procura de novos 

URLs nas correspondentes páginas (outlinks) e depois começam a procura nestas novas 

páginas encontradas, num ciclo interminável. Os novos URLs encontrados representam 

tarefas  pendentes para o  crawler e  o conjunto destas tarefas aumenta rapidamente à 

medida que o  crawler prossegue. No entanto, como referem os autores, nada garante 

que todas as páginas Web acessíveis possam ser localizadas desta forma. Na verdade, o 

crawler pode nunca parar e as páginas vão sendo continuamente adicionadas mesmo 

quando este está a ser executado. 

Além dos  outlinks,  as páginas contêm texto que é submetido a um sistema de 

indexação para permitir a  information retrieval (IR) através de palavras-chave. Como 

referem Markov e Larose (2007) os motores de busca baseiam-se bastante na tecnologia 

na tecnologia de IR, partindo também do repositório de texto do Web crawler.

De acordo com os autores devido à estrutura interna de  tags HTML e estrutura 

externa de Web links, os documentos Web são mais ricos do que simples documentos de 

texto. Tal permite que os motores de busca forneçam métodos mais sofisticados para 
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combinar  consultas  de  palavras-chave  com  documentos  Web e  fazer  rankings com 

maior relevância. 

Para Markov e Larose (2007) o primeiro passo na pesquisa básica de palavras-

chave na  Web é procurar os documentos a partir da  Web, remover as  tags HTML e 

armazená-las como documentos de texto simples. A seguir, a procura de palavras-chave 

pode ser usada para responder a consultas tais como: 

1. Encontrar  documentos  com  a  palavra  investigador e  a  palavra 

investigação.

2. Encontrar  documentos  com a  palavra  investigador mas  não  a  palavra 

investigação.

3. Encontrar documentos onde as palavras  investigador e  associado sejam 

adjacentes.  Esta  é  uma  consulta denominada  de proximidade,  uma vez que tem em 

consideração a distância lexical entre palavras. Outra forma de realizar esta pesquisa é 

procurar a expressão “investigador associado”.

A  resposta  a  estas  consultas pode  ser  feita  por  análise  dos  documentos  e 

correspondência das palavras-chave com as palavras nos documentos. 

1.3. Text Mining

De acordo com Feldman e Sanger (2007) Text Mining é um processo intensivo em 

conhecimento, durante o qual o utilizador interage com uma colecção de documentos 

(corpus), utilizando, para tal, um conjunto de ferramentas adequadas. Deste modo, para 

estes autores, o processo de Text Mining é semelhante ao de Data Mining, uma vez que 

também este procura extrair  informação útil,  a partir  de um conjunto de dados, pela 

identificação e exploração de padrões. No entanto, no caso do Text Mining, as fontes de 

informação  são  conjuntos  de  documentos  e  os  padrões  não  se  encontram 

necessariamente só em registos de bases de dados formalizadas, mas também em outras 

formas (por exemplo, textual) baseadas em documentos do conjunto. 

Também Weiss et al. (2005) apresentam como distinção entre Data Mining e Text 

Mining a  expressão  “numbers  vs.  text”.  No  entanto,  à  semelhança  dos  autores 

anteriormente referidos, também não consideram estes conceitos como distintos. Ambos 

se  baseiam  em  amostras  de  exemplos  passados  que,  apesar  de  apresentarem  uma 

composição bastante diferente, recorram a métodos de aprendizagem semelhantes. Tal 

20

Análise de Proximidade entre Investigadores



ocorre porque se recorre a um processamento do texto com o intuito de transformá-lo 

numa representação proposicional ou baseada em pares atributo-valor.

Assim,  Feldman  e  Sanger  (2007)  referem  a  necessidade  de  realização  de 

operações  de  pré-processamento  que  se  centram  na  identificação  e  extracção  de 

atributos  representativas  da  linguagem  natural  dos  documentos.  Estas  operações 

incluem diferentes tipos de técnicas de  information retrieval,  information extraction e 

de  técnicas  de  linguística  computacional,  que  transformam o conteúdo  original  não 

estruturado num formato de dados intermédio cuidadosamente estruturado. De seguida, 

as operações de descoberta de conhecimento de dados e de data mining operam sobre 

esta representação da colecção original (Feldman e Sanger, 2007).

O  pré-processamento  transforma  dados  não  estruturados,  no  conjunto  dos 

documentos analisados, num formato intermédio, estruturado de modo mais explícito. 

Como  descrito  por  Weiss  et  al. (2005),  no  Text Mining,  os  dados  inseridos  nos 

documentos são transformados em dados estruturados. Deste modo, os métodos do Text 

Mining são similares aos do clássico  Data Mining. São métodos que transformam os 

dados textuais em formas estandardizadas baseadas em pares atributo-valor. 

Um dos elementos centrais do Text Mining é, segundo Feldman e Sanger (2007), a 

sua incidência  numa colecção  de  documentos  a  analisar,  que apresenta,  geralmente, 

grandes  dimensões.  As  colecções  de  documentos  podem  ser,  de  acordo  com  estes 

autores,  estáticas ou  dinâmicas.  O  primeiro  termo  aplica-se  a  um  conjunto  de 

documentos  que  permanece  inalterado  e  o  segundo  às  colecções  de  documentos 

caracterizadas pela inclusão de novos documentos ou pela sua actualização ao longo do 

tempo.

Outro  elemento  básico  do  Text Mining é,  de  acordo  com  Feldman  e  Sanger 

(2007), o documento. Os autores salientam que, geralmente, um documento pode existir 

em qualquer número ou tipo de colecções – dos mais formalmente organizados aos mais 

ad  hoc.  Um  documento  também  pode  pertencer,  ao  mesmo  tempo,  a  diferentes 

colecções, ou a diferentes subconjuntos da mesma colecção.

Weiss et al. (2005) referem que o primeiro passo do Text Mining é, sem dúvida, 

recolher  os dados,  ou seja,  os documentos  mais  relevantes.  Depois de recolhidos,  o 

investigador pode constatar que os documentos se encontram numa enorme variedade 

de formatos.
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A este respeito, Feldman e Sanger (2007) classificam os documentos como pouco 

estruturados ou semi-estruturados. No primeiro caso encontram-se documentos como 

artigos  científicos,  com pouca  formatação  a  nível  tipográfico,  de  layout ou  mesmo 

electrónico.  No  segundo  caso  temos  documentos  que  apresentam  elementos  de 

formatação extensos e consistentes, e onde os metadados podem ser mais facilmente 

inferidos como, por exemplo, ficheiros de e-mail, HTML, ficheiros PDF e documentos 

de processadores de texto. 

1.3.1. Os elementos característicos do Text Mining

A grande quantidade de palavras, frases, elementos tipográficos e artefactos de 

layout que  existem  nos  documentos,  tornam  a  identificação  de  um  subconjunto 

simplificado  das  características  do documento  uma tarefa  essencial  do  Text Mining. 

Estas  características  podem ser  utilizadas  para  representar  um documento  particular 

como um todo. Feldman e Sanger (2007) referem-se a este conjunto de características 

como modelo de representação de um documento e argumentam que os documentos 

individuais  são  representados  pelo  conjunto  de características  que  o  seu  modelo  de 

representação contém. Como descrito pelos autores, podem ser muitas as características 

usadas  para  representar  documentos.  No  entanto,  consideram  que  as  quatro  mais 

comuns são caracteres, palavras, termos e conceitos. 

Os  caracteres são  os  componentes  individuais  de  letras,  números,  caracteres 

especiais e espaços que constroem as características semânticas de nível superior como 

palavras, termos e conceitos. A representação ao nível dos  caracteres pode incluir o 

conjunto  de  todos  os  caracteres de  um documento  ou  um subconjunto  filtrado.  As 

representações baseadas nos caracteres sem informação posicional têm pouca aplicação 

no Text Mining. As que incluem algum nível de informação posicional são mais úteis 

(Feldman e Sanger, 2007).

De acordo com Weiss  et al. (2005) o primeiro passo na manipulação do texto é 

quebrar o fluxo de caracteres em palavras ou, mais precisamente, em tokens. Este é um 

passo fundamental para se poderem efectuar futuras análises. Sem identificar os tokens 

será difícil extrair informação de nível superior do documento.

Depois  de  um  fluxo  de  caracteres ter  sido  segmentado  em  tokens,  o  passo 

seguinte  é,  como  referem  Weiss  et  al. (2005),  converter  cada  token numa  forma 
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estandardizada. Este processo é conhecido por  stemming. A necessidade ou não deste 

passo está dependente de cada aplicação.

Os  termos são palavras  isoladas  e  frases  seleccionadas  directamente  do corpo 

original  do  documento  através  de  metodologias  de  extracção  de  termos.  Assim,  as 

características deste nível apenas podem ser construídas a partir de palavras específicas 

e  expressões  encontradas  no  documento  original  para  o  qual  pretendem  ser 

representativas. Deste modo, uma representação de um documento baseada em termos é 

necessariamente composta por um subconjunto dos termos encontrados no documento 

(Feldman e Sanger, 2007).

O  modelo  de  representação  de  texto  resultante  da  extracção  de  tokens sem 

estrutura interna toma o nome de bag of words (Lewis,1998), quer estes sejam palavras 

individuais, n-grams de caracteres, palavras reduzidas aos radicais, morfemas, n-grams 

de palavras, ou conceitos derivados.

Os  conceitos são  características  geradas  para  um  documento  através  de 

metodologias  manuais,  estatísticas,  baseadas  em regras  ou  de  categorização  híbrida. 

Apesar das características deste nível poderem ser geradas manualmente é, hoje em dia, 

mais comum que sejam extraídas dos documentos utilizando rotinas complexas de pré-

processamento que identificam palavras isoladas, expressões, frases inteiras ou unidades 

sintácticas  maiores  que  são  posteriormente  relacionadas  com  identificadores  do 

conceito (Feldman e Sanger, 2007).

De  acordo  com  Feldman  e  Sanger  (2007)  dos  quatro  tipos  de  características 

identificadas, os  termos e  conceitos são as que apresentam níveis mais condensados e 

expressivos  de  valor  semântico,  existindo  muitas  vantagens  na  sua  utilização  para 

representar os documentos para fins de  Text Mining.  As representações ao nível dos 

termos podem ser geradas de modo mais fácil e automático a partir do texto original em 

comparação com as representações ao nível dos conceitos. No entanto, estas últimas são 

muito  melhores  do  que  qualquer  outro  atributo  na  manipulação  de  sinónimos  e 

polissemia, bem como ao relacionar um dado atributo com os seus variados hipónimos e 

hiperónimos.  As  representações  baseadas  em  conceitos podem ser  processadas  para 

suportar  hierarquias  muito  sofisticadas  de  conceitos e  fornecem,  na  opinião  destes 

autores,  as  melhores  representações  para  alavancar  o  domínio  do  conhecimento 

oferecido pelas ontologias e bases de conhecimentos. No entanto, as representações ao 
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nível dos  conceitos também apresentam alguns inconvenientes como, por exemplo, a 

relativa  complexidade  da  aplicação  da  heurística  durante  as  operações  de  pré-

processamento, necessária para extrair e validar características baseadas em conceitos e, 

ainda, a dependência do domínio de muitos conceitos. 

Tal como referido por Feldman e Sanger (2007), nos sistemas de Text Mining os 

conceitos pertencem não só aos atributos descritivos de um documento, mas também a 

domínios. No que se refere ao Text Mining, um domínio é definido como uma área de 

interesse  especializada,  para  a  qual  pode  ser  desenvolvida  informação  dedicada  de 

ontologias,  léxicos  e  taxonomias. Os  domínios podem  incluir  áreas  alargadas  de 

assuntos ou apresentar maior especialização. 

O  conhecimento  de  domínio ou,  como referem os  autores  ser  mais  frequente 

encontrar na literatura, conhecimento de contexto, pode ser usado nas operações de pré-

processamento de  Text Mining para realçar a extracção de conceitos e actividades de 

validação.  O  acesso  ao  conhecimento  de  contexto  pode  desempenhar  um  papel 

importante  no  desenvolvimento  de  hierarquias  de  conceitos mais  significativas, 

consistentes e normalizadas. 

Apesar das operações de pré-processamento desempenharem um papel importante 

no Text Mining, transformando conteúdo não estruturado duma colecção de documentos 

numa representação de dados a nível dos  conceitos, para Feldman e Sanger (2007) a 

principal função dos sistemas de  Text Mining é analisar padrões de co-ocorrência de 

conceitos em documentos de uma dada colecção. Os sistemas de Text Mining baseiam-

se  em abordagens  algorítmicas  e  heurísticas  para  encontrar  distribuições,  conjuntos 

frequentes e várias associações de conceitos a um nível inter-documental, que permitam 

ao utilizador descobrir a natureza e a relação de conceitos  reflectidos na colecção como 

um todo.

Como  referido  por  Feldman  e  Sanger  (2007)  os  métodos  de  Text Mining 

produzem, geralmente,  grande quantidade de padrões.  Como tal,  uma das principais 

tarefas operacionais dos sistemas de  Text Mining é permitir que o utilizador consiga 

limitar a abundância de padrões, através de capacidades de refinamento que ofereçam 

medidas específicas de interesse para os resultados das suas procuras. Assim, segundo 

os autores, as operações de  Text Mining devem ser concebidas para não só fornecer 
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resultados que sejam relevantes, mas também que sejam susceptíveis de manuseamento 

para o utilizador.

1.3.2. Ontologias 

Tal como já referido, e de acordo com Feldman e Sanger (2007), os conceitos 

derivados da representação de documentos em sistemas de  Text Mining pertencem a 

atributos descritivos de documentos particulares, mas também a domínios. Pode definir-

se domínio como uma área de interesse especializada para a qual são criadas ontologias, 

léxicos e taxonomias de informação. 

Os sistemas de Text Mining exploram o conhecimento do contexto codificado na 

forma de ontologias de domínio. As ontologias de domínio, como referem os autores, 

podem ser definidas como o conjunto de todas as classes de interesse e de todas as 

relações entre essas classes para um dado  domínio, ou seja, contém todos os factos e 

relações para o domínio que suportam. 

Wordnet

De acordo  com Chakrabarti  (2003)  uma  ontologia  define  um vocabulário,  as 

entidades referidas através de elementos no vocabulário e as relações entre as entidades. 

Estas últimas podem ser podem ser refinadas, como na  WordNet, uma rede lexical de 

Inglês,  ou  podem  ser  tópicos  relativamente  toscos,  como  no  directório  de  tópicos 

Yahoo!.

Feldman  e  Sanger  (2007)  referem-se  à  Wordnet como  um  exemplo  de  uma 

ontologia para uma ampla área de interesses. A versão 1.7 da Wordnet contém, segundo 

os  autores,  cerca  de  110 mil  conceitos.  Esta  ontologia  tem também um sofisticado 

conceito de hierarquia que suporta informação do tipo relacional.  Este paradigma de 

navegação na Web através de um directório de tópicos organizados em árvore, onde os 

ramos  representam  especializações  do  tópico  principal  está,  segundo  Chakrabarti 

(2003), actualmente generalizada.

O projecto WordNet.PT é a implementação baseada na Wordnet de Princeton para 

o  português,  integrada  no âmbito  do  EuroWordNet,  uma base de dados  com várias 

Wordnets de  línguas  europeias  interligadas  por  um índice  inter-linguístico  (Marrafa 

2002). 
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A Wordnet pode ser utilizada, segundo Feldman e Sanger (2007), como bases de 

conhecimento  de  terminologias  de  conceitos,  tipos  de  conceitos  e  relações  entre 

conceitos para fornecer conhecimentos de contexto úteis e amplos, relacionados com o 

domínio  da  língua  inglesa.  O  que  a  Wordnet denomina  por  synset consiste  numa 

instância  única  de  significação  de  um conceito  relacionado  com outros  synsets por 

algum tipo de relação específica. 

De acordo com Chakrabarti (2003), os synsets são representados por grafos – um 

por cada parte do discurso. Em cada grafo os synsets são ligados por uma variedade de 

arcos etiquetadas e geralmente dirigidas.  O grafo de substantivos tem a estrutura de 

ligação mais  rica,  apresentando relações  de hiponomia (vocabulário  de sentido mais 

específico) e meronomia (está contido em).

A Wordnet também dispõe de um léxico de cerca de 150 mil entradas, que pode 

ser visualizada como uma lista de identificadores lexicais ou “nomes” para os conceitos 

armazenados  na  ontologia.  Os  utilizadores  da  Wordnet  podem  pesquisar  quer  a 

ontologia, quer o léxico (Feldman e Sanger, 2007). 

Os  sistemas  de  Text Mining também  alavancam  o  conhecimento  de  contexto 

contido nos léxicos de domínio (Feldman e Sanger, 2007). Os nomes dos conceitos de 

domínio, bem como os nomes das suas relações, formam um léxico da ontologia do 

domínio.  Um  léxico,  como  o  disponibilizado  pela  Wordnet,  serve  como  ponto  de 

entrada  para  o  conhecimento  do  contexto.  Usando  um léxico,  um sistema  de  Text 

Mining pode,  segundo  Feldman  e  Sanger  (2007),  normalizar  os  identificadores  dos 

conceitos  disponíveis  para  a  anotação  de documentos  no seu  corpus durante  o  pré-

processamento de um modo que suporta, através da ontologia relacionada com o léxico, 

a resolução de sinónimos e a extracção de relações semânticas sobre conceitos. 

Segundo  Chakrabarti  (2003)  as  redes  lexicais,  especialmente  a  hierarquia  de 

substantivos  do  Wordnet,  apresentam  diversas  aplicações.  Têm  sido  usadas  para 

expansão de consultas: enriquecer a consulta com palavras do mesmo synset ou de um 

próximo para melhorar o resultado, bem como para melhor corresponder a  consulta a 

respostas candidatas em sistemas de respostas.  As redes lexicais  também podem ser 

úteis na desambiguação de termos de uma consulta. 
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Conhecimento de contexto

De acordo com Feldman e Sanger (2007), existem várias formas de introduzir o 

conhecimento de contexto em sistemas de Text Mining. Segundo os autores são três as 

principais  razões  que  tornam  a  informação  de  contexto  tão  importante  para  estes 

sistemas. 

Em primeiro lugar, o conhecimento de contexto pode ser usado em sistemas de 

Text Mining para limitar a abundância de padrões. O conhecimento de contexto pode ser 

desenvolvido em restrições que permitem consultas mais eficientes e significativas. Em 

segundo lugar,  o conhecimento do contexto é um mecanismo eficiente  para resolver 

questões de sinónimos e polissemia de conceitos ao nível da procura. Aceder a uma 

ontologia que armazena quer referências lexicais quer relações permite várias de opções 

de  resolução.  Finalmente,  o  conhecimento  do  contexto  pode  ser  alavancado  em 

operações de pré-processamento para criar um espaço lexical de referência consistente, 

bem como hierarquias consistentes para conceitos que tenderão a ser úteis para todas as 

consultas, apresentações e operações de refinamento subsequentes.

O método mais simples para integrar o conhecimento do contexto em sistemas de 

Text Mining é,  segundo  Feldman  e  Sanger  (2007),  usando-o  na  construção  de 

constrangimentos significativos para as consultas. 

Além disso, de acordo com Feldman e Sanger (2007), os constrangimentos da 

informação de contexto podem ser utilizados de um modo completamente diferente – ao 

nível  da  apresentação  dos  resultados  das  consultas.  Outra  utilização  comum  do 

conhecimento do contexto é na criação de representações hierárquicas consistentes de 

conceitos numa colecção de documentos. 

Feldman e Sanger (2007) referem ainda que, para além das questões sobre como é 

que  o  conhecimento  de  contexto  pode  ser  integrado  num  sistema  de  Text Mining, 

importa também perceber o que constitui o conteúdo do conhecimento do contexto, o 

que se relaciona com a natureza da aplicação do sistema. Assim, de acordo com os 

autores, muitas aplicações de Text Mining dependem quer de conhecimento do contexto 

genérico, quer especializado.

O conhecimento do contexto genérico deriva de fontes de informação geral que 

são largamente  úteis  dentro de uma linguagem única.  Este  tende,  assim,  a  envolver 

conhecimento  do  contexto  de  domínios  de  conhecimento  amplamente  aplicáveis.  O 

27

Análise de Proximidade entre Investigadores



conhecimento  do  contexto  genérico  apresenta-se,  geralmente,  sob  a  forma  de 

taxonomias, léxicos e ontologias derivadas de fontes úteis de conhecimento.

O  conhecimento  do  contexto  especializado  tem  origem  em  fontes  de 

conhecimento que se relacionam com um problema particular ou área de actividade. 

Este  conhecimento  não  precisa  de  partir  de  fontes  ontológicas  excessivamente 

complexas. 

As aplicações de  Text Mining podem, de acordo com Feldman e Sanger (2007), 

implementar os dois tipos de conhecimento do contexto ou criar aplicações apenas a 

partir  de uma fonte  de conhecimento  do contexto.  Os autores  dos  sistemas  de  Text 

Mining precisam de pensar cuidadosamente nos reais benefícios de incluir vários tipos 

de  contexto  nas  suas  aplicações.  Incluir  muito  conhecimento  do  contexto  pode  ter 

impactos negativos na performance, manutenção e usabilidade do sistema, uma vez que 

aumenta  a  probabilidade  de  introduzir  inconsistências  na  forma como os  dados  são 

categorizados  ou  definidos.  Tal  facto  aumenta  o  trabalho  de  manutenção  que  é 

requerido para tornar o conhecimento do contexto consistente.

1.3.3. Information Retrieval (IR)

O  aparecimento  das  bibliotecas  digitais,  bem  como  a  possibilidade  de  trocar 

informação electronicamente, tornaram necessária a pesquisa de técnicas que permitam 

organizar  grandes  quantidades  de  informação.  Uma dessas  técnicas  é  a  information 

retrieval,  que tem como objectivo encontrar  documentos  relevantes.  De acordo com 

Weiss et al. (2005) podemos fornecer pistas a uma colecção de documentos e aqueles 

que corresponderem a essas pistas são apresentados como resposta à consulta inicial. As 

pistas  utilizadas  são  palavras  ou  frases  que  ajudam  a  identificar  os  documentos 

relevantes. 

As estratégias de recolha atribuem uma medida de similaridade entre a consulta e 

o documento e baseiam-se na noção de que quanto maior for a frequência de termos 

encontrados quer no documento,  quer na  consulta,  mais relevante  será o documento 

(Grossman e Frieder, 2004). 

São nove as estratégias de recolha identificadas por Grossman e Frieder (2004): 

modelo  de  espaço  vectorial  (vector  space  model),  busca  probabilística,  modelos  de 

linguagem, redes de inferência, indexação booleana, indexação semântica latente (latent  
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semantic  indexing),  uso  de  redes  neuronais,  algoritmos  genéticos  e  fuzzy  set  no 

retrieval. 

Destes, as estratégias que serão focadas neste trabalho serão, a nível teórico, a 

Indexação Semântica Latente e, também na parte metodológica, o Modelo de Espaço 

Vectorial.

1.3.4. Information Extraction

A Information Extraction é, de acordo com Weiss et al. (2005), um dos campos 

do  Text Mining que o procura por em pé de igualdade com o mundo estruturado do 

Data Mining.  Para  tornar  o  texto  estruturado  emprega-se  uma  representação  muito 

superficial que mede, apenas, a simples ocorrência de palavras na representação “Bag of 

Words”.

Segundo Feldman  e Sanger  (2007)  os  sistemas  de  Information Extraction são 

úteis  se  estiveram  reunidas  determinadas  condições.  A  informação  a  extrair  é 

explicitamente  especificada  e  não  é  necessária  qualquer  inferência;  é  suficiente  um 

pequeno  número  de  modelos  para  resumir  as  partes  relevantes  do  documento;  a 

informação necessária é expressa localmente no texto. 

Um primeiro passo no tratamento de documentos para sistemas de Text Mining é 

processá-los, de modo a encontrar, isto é, extrair entidades e relações significativas. O 

termo relações refere-se a factos ou eventos que envolvem certas entidades. Assim, para 

os autores referidos, a informação extraída fornece dados mais concisos e precisos para 

o processo de extracção do que as abordagens apenas baseadas em palavras, tal como as 

utilizadas para a categorização de texto. A informação tende, deste modo, a representar 

relações e conceitos mais significativos, relacionando-se directamente com o domínio 

do documento examinado. 

Feldman  e  Sanger  (2007)  referem  ainda  que  os  métodos  de  Information 

Extraction permitem  a  extracção  da  informação  presente  no  texto  mais  do  que  o 

conjunto limitado de etiquetas associadas aos documentos. O processo de Information 

Extraction torna,  segundo  os  autores,  o  número  das  diferentes  entidades  e  relações 

relevantes,  no qual o Text  Mining é  realizado,  ilimitado.  Assim,  as técnicas  de pré-

processamento  que  envolvem  a  information  extraction tendem  a  criar  modelos  de 

representação mais ricos e flexíveis para os documentos nos sistemas de Text Mining. 

29

Análise de Proximidade entre Investigadores



Por vezes, os sistemas de Information Extraction podem ser encarados, na opinião 

de  Feldman e  Sanger  (2007),  como uma forma  limitada  de  compreensão  de  textos 

completos, uma vez que não se procura conhecer o texto completamente. Define-se, à 

partida,  o  tipo  de  informação  semântica  que  deve  ser  extraída  do  documento.  A 

Information Extraction representa  os  documentos  como um conjunto  de entidades  e 

quadros (tabelas) que são outra forma de descrever formalmente as relações entre as 

entidades. O conjunto de todas as entidades e quadros (tabelas) possíveis é, geralmente, 

aberto  e bastante  grande,  quando comparado com o conjunto  das  palavras-chave de 

categorização, e não pode ser criado manualmente. Em vez disso, as características são 

extraídas  directamente  do  texto.  A  relação  hierárquica  entre  entidades  e  quadros 

(tabelas) é, geralmente, uma árvore simples. Da raiz partem vários troncos – os tipos de 

entidades, sob os quais as entidades actuais são adicionadas automaticamente, à medida 

que vão sendo descobertas.  

Os  quadros  (tabelas)  constituem,  de  acordo  com  Feldman  e  Sanger  (2007), 

objectos  estruturados  que,  como  tal,  não  podem  ser  usados  directamente  como 

características para o Text Mining. Em vez disso, os atributos dos quadros, bem como as 

suas etiquetas, são usados como características. No entanto, como referem os autores, o 

quadro  pode  ultrapassar  as  operações  regulares  de  Text Mining e  ser  alimentado 

directamente para as componentes de consulta e visualização.

O tipo mais simples de Information Extraction denomina-se extracção de termos 

e não tem quadros. Existe apenas um tipo de identidade – os termos (Feldman e Sanger, 

2007).  

De acordo com Feldman e Sanger (2007) existem quatro tipos de elementos que 

podem ser extraídos dos textos: as entidades – blocos básicos de construção que podem 

ser  encontrados  em  documentos  de  texto  (por  exemplo,  pessoas  e  empresas,  entre 

outros); as características das entidades extraídas (por exemplo, o titulo de uma pessoa 

ou a sua idade); as  relações existentes entre as entidades (por exemplo, uma relação 

laboral  entre  o  empregado  e  a  empresa);  e,  finalmente,  os  eventos –  actividade  ou 

ocorrência com interesse, nas quais as entidades participam (por exemplo, uma fusão 

entre duas empresas).
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1.3.5. Categorização

Segundo Weiss  et al. (2005) chama-se categorização de texto à classificação de 

documentos. O objectivo da categorização do texto é arrumar novos documentos nas 

classes  apropriadas.  As  classes  são  criadas  por  quem  conhece  a  estrutura  dos 

documentos  e  os  tópicos  esperados.  Assim,  dada  uma  colecção  de  documentos, 

encontra-se um conjunto de classes de modo a que cada uma delas receba documentos 

semelhantes. Um documento pode aparecer em várias classes.

O  exemplo  mais  evidente  é  um  modelo  de  folha  de  cálculo  com  respostas 

categorizadas. Depois de se terem transformado os dados numa tabela de pares atributo-

valor típico de folha de cálculo, pode-se começar a aplicar os métodos de Data Mining.

Na sua  origem,  como referem Weiss  et  al. (2005),  este  tipo  de  problema era 

considerado uma forma de indexação, semelhante ao índice de um livro. À medida que 

cada vez mais documentos foram ficando disponíveis na internet a aplicabilidade desta 

tarefa alargou-se. Os autores identificam algumas tarefas óbvias, como as relacionadas 

com o e-mail e o reencaminhamento automático de mensagens e a detecção de spam. Os 

autores  referem o  modelo  de  folha  de  cálculo  com uma coluna  que  corresponde à 

resposta correcta como o modelo de classificação universal para dados. Deste modo, os 

dados  de texto  transformados em forma de uma tabela  podem ser combinados com 

outros estandardizados do Data Mining. 

1.3.6. Agrupamento no âmbito do Text Mining

Agrupamento é um processo não supervisionado através do qual os objectos são 

classificados em grupos denominados agrupamentos. Como referem Feldman e Sanger 

(2007), este processo é útil em diversos campos tanto da Análise de Dados, como do 

Data Mining e do Document Retrieval. O pressuposto básico do agrupamento defende 

que os documentos relevantes tendem a ser mais semelhantes entre si do que em relação 

aos não relevantes. 

O agrupamento de dados textuais tem características que o distingue dos outros 

tipos  de  agrupamento.  A  característica  mais  proeminente  dos  documentos  de  texto 

como objectos passíveis de serem agrupados é a sua estrutura interna, bastante rica e 

complexa. Para serem agrupados, os documentos devem ser convertidos em vectores no 

espaço de atributos, como veremos mais à frente.
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Em grandes colecções de documentos, a dimensão do espaço de atributos pode, 

como referem Feldman e Sanger (2007), atingir a ordem das centenas de milhar. Por 

isso,  são muito  importantes,  por razões  de desempenho,  os métodos  de selecção  de 

atributos. 

O Agrupamento na Information Retrieval 

Uma das aplicações do agrupamento é, de acordo com Feldman e Sanger (2007), 

a análise de grandes colecções de texto, como páginas  Web. Assim, para além do seu 

valor  intrínseco  na  visualização  de  proximidades,  o  agrupamento de  documentos 

baseado  na  semelhança  dos  seus  conteúdos  pode  ajudar  a  aumentar  a  eficácia  da 

pesquisa.

Os motores de busca padrão e sistemas de  information retrieval produzem uma 

lista  de  documentos  que  correspondem a  uma  consulta.  No  entanto,  como  referem 

Feldman e Sanger (2007), um mesmo conceito pode ser expresso por termos diferentes. 

O  agrupamento pode melhorar  a resposta  de uma procura baseada em  consultas de 

modo a que quando uma consulta corresponde a um documento, todo o agrupamento 

pode ser visualizado.

O agrupamento pode, também, aumentar a precisão das pesquisas agrupando os 

documentos  num  grupo  menor  de  documentos  relacionados,  ordenando-os  por 

relevância e apresentando apenas os do grupo ou grupos mais relevantes. No entanto, os 

autores revelam que a experiência tem demonstrado que o utilizador necessita de guiar o 

processo  de  agrupamento para  que  este  seja  mais  relevante  relativamente  aos  seus 

interesses  específicos.  Surgiu,  assim,  uma  estratégia  de  navegação  interactiva 

denominada dispersão/reunião.  O objectivo deste método é aumentar  a eficiência  da 

navegação humana numa colecção de documentos quando não pode ser formulada uma 

consulta específica  de  procura.  É  utilizada  uma indexação  para  localizar  uma dada 

informação. No entanto, quando é necessária uma perspectiva geral ou colocada uma 

questão, é consultada uma tabela de conteúdos que apresenta a estrutura lógica do texto. 

Isto  permite  saber  que  questões  podem  ser  respondidas  por  uma  exploração  mais 

extensiva do texto e pode encaminhar para secções particulares de interesse. 

Durante  cada  iteração  de  uma  sessão  de  navegação  dispersão/reunião,  uma 

colecção de documentos é dispersa num conjunto de agrupamentos, sendo apresentadas 

ao utilizador descrições sumárias destes. O utilizador escolhe os agrupamentos que lhe 
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parecem mais relevantes e, posteriormente, estes são reunidos numa nova sub-colecção, 

podendo o processo ser repetido. 

Também é possível, de acordo com Feldman e Sanger (2007), abordagens directas 

para fazer os  clusterings ajustados às  consultas. O agrupamento hierárquico captura a 

essência  da melhor  hipótese de  agrupamento.  Os documentos  com maiores relações 

aparecerão nos  agrupamentos mais pequenos que estarão aninhados nos maiores que 

contêm  documentos  com  menos  semelhanças.  Algumas  experiências  de  retrieval 

baseada em agrupamentos utilizando modelos de linguagem, mostram que este método 

melhora significativamente o processo de análise de documentos sem a necessidade de o 

utilizador revelar a relevância da informação (Liu e Croft, 2003 in  Feldman e Sanger, 

2007). 
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2. Da Similaridade entre Documentos ao 

Agrupamento 

2.1. Modelo de Espaço Vectorial

O Modelo  de  Espaço  Vectorial  é  uma  estratégia  que  calcula  uma  medida  de 

similaridade  definindo  um  vector  que  representa  cada  documento  e  um  outro  que 

representa a  consulta,  que ela própria pode ser considerada um documento. O modelo 

baseia-se, segundo Grossman e Frieder (2004), na ideia de que o significado de um 

documento transmite-se através dos termos que emprega. 

Se conseguirmos representar os termos do documento por um vector é possível 

compará-lo  com  consultas para  determinar  quão  semelhante  é  o  seu  conteúdo. 

Considerando-se  a  consulta semelhante  a  um  documento  pode  calcular-se  um 

coeficiente de similaridade entre  o  documento  e  a  consulta.  Os  documentos  cujo 

conteúdo  corresponder  mais  aproximadamente  ao  conteúdo  da  consulta são 

considerados os mais relevantes.

Os termos dos documentos serão assim representados por um espaço de vectores 

com alta dimensionalidade, mas para simplificar no exemplo da imagem que se segue 

assume-se que temos para 3 termos (dimensões)  e 2 documentos (vectores).
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Ilustração 1: Representação de documentos no espaço 
vectorial,  adaptado de Djoerd, H. (2009)



2.2. Geração de Tokens

Weiss  et al. (2005) definem o primeiro passo para tratar o texto não estruturado 

pela quebra do fluxo de caracteres em palavras que constituirão os nossos tokens. Cada 

token constitui  uma  instância  de  um tipo,  pelo  que,  por  exemplo,  na  frase  anterior 

podemos discriminar várias vezes a palavra “o”, isto é vários  tokens que representam 

instâncias do tipo “o”, delineando deste modo a sua frequência. Os autores alertam que 

muitas vezes os próprios tipos são referidos por extensão como tokens.

A dificuldade de um programa informático conseguir obter estes  tokens consiste 

em saber quando determinado caracter é ou não um delimitador,  porque tal depende 

muitas vezes do contexto ou aplicação. Os caracteres espaço, tab e quebra de linha são 

sempre delimitadores, não contando como tokens. Weiss et al. (2005) referenciam-nos 

como  espaços  brancos.  Os  caracteres  ()<>!?”  são  sempre  delimitadores,  podendo 

também ser tokens. Por outro lado, os caracteres ., :-' podem ou não ser delimitadores, 

dependendo do seu contexto, nomeadamente se são utilizados com numerais ou no caso 

do apostrofo ou plica se é utilizado como possessivo na língua inglesa.

2.3. Geração de vectores de atributos

Uma forma simples de descrever um documento,  segundo Weiss  et al. (2005), 

sem recorrer a uma análise linguística profunda, passa pelos atributos que representam 

os seus  tokens mais frequentes. O conjunto desses atributos recebe a denominação de 

dicionário. O objectivo é criar uma estrutura folha de cálculo em que o dicionário está 

representado nas colunas e os documentos nas linhas, estando identificado nas células 

interiores  as  respectivas  frequências  ou representação  binária  dos  atributos  em cada 

documento. Esta representação denomina-se por matriz documento-termo.

Sendo  os  vectores  representados  na  matriz  documento-termo  esparsos  na  sua 

natureza, isto é, com a maior parte das células iguais a zero, em vez da representação 

matriz pode ser utilizada a representação de vector.

2.4. Redução dos vectores de atributos

Segundo  Feldman  e  Sanger  (2007)  existem  duas  formas  de  reduzir  a 
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dimensionalidade  de  documentos.  Os  métodos  locais  e  a  redução  da  dimensão.  Os 

primeiros,  de acordo com os autores, não reduzem a dimensão de todo o espaço de 

atributos.  Simplesmente  apagam  as  componentes  não  importantes  de  vectores  de 

documentos  individuais.  Uma vez que a  complexidade  do cálculo de similaridade  é 

proporcional  ao  número  de  componentes  diferentes  de  zero  nos  vectores  dos 

documentos, tal truncagem revela-se eficaz. Na prática, os vectores de documentos já se 

apresentam bastante dispersos e apenas os centróides necessitam de truncagem. 

Weiss et al. (2005) referem várias técnicas de redução do dicionário. Desde logo 

pode-se compilar uma lista de termos frequentes sem capacidade discriminante, como 

artigos e pronomes, normalmente denominados stopwords, removendo-os do dicionário 

gerado.  Pode-se  utilizar  ainda  a  informação  relativa  à  frequência  para  inferir  se  as 

palavras  são  stopwords,  no  caso  das  mais  frequentes,  ou  erros  tipográficos  para  as 

palavras mais raras.

Podemos ainda  seguir  a  estratégia  de  um tradicional  dicionário  impresso  para 

evitar  armazenar  todas  as  variações  da  mesma  palavra,  nomeadamente  excluindo  o 

plural, as variações género e no caso dos verbos de tempo. A esta operação chama-se de 

redução ao radical (stem). Pode ainda dar-se que esta operação de “stemming” possa ser 

perniciosa para o significado da palavras. Os autores dão o exemplo das palavras “exit” 

e  “exiting”  que  podem ter  um significado  diferente  no  âmbito  da  programação.  O 

conceito pode ser ainda estendido ao mapeamento de sinónimos.

Segundo Weiss  et al. (2005), acrescenta-se complexidade no processamento de 

texto  para  reduzir  o  dicionário,  mas  os  ganhos  no  desempenho  da  previsão  são 

relativamente modestos.

No  entanto,  Feldman  e  Sanger  (2007)  referem  a  existência  de  sistemas  que 

removem entre noventa e noventa e nove por cento de todos os atributos. 

Para proceder a tal filtragem tem de ser definida, de acordo com os autores, uma 

medida de relevância de cada característica. A mais simples é, segundo os autores, a 

frequência  do  documento  DocFreq(w).  Os  autores  revelam,  ainda,  evidências 

experimentais  que  sugerem  que  o  uso  de  apenas  dez  por  cento  das  palavras  mais 

frequentes  não  reduz  a  performance  dos  classificadores.  Feldman  e  Sanger  (2007) 

insinuam  que  tal  evidência  parece  entrar  em  contradição  com  o  pressuposto  da 

information retrieval, segundo o qual os termos que apresentam uma frequência entre 
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baixa e média nos documentos são os mais informativos.  No entanto,  não existe tal 

contradição, visto que a grande maioria de todas as palavras têm uma frequência muito 

baixa nos documentos e que os primeiros dez por cento contêm todas as palavras com 

frequência entre baixa a média.

Técnicas avançadas de redução de atributos

Existem segundo os  autores  outras  medidas  mais  sofisticadas  de  determinar  a 

relevância dos atributos, que consideram as relações entre os atributos e as categorias. A 

medida de ganho de informação

mede o número de bits de informação obtido para a previsão de categorias pela presença 

ou ausência da característica f num documento. As probabilidades são calculadas como 

rácios de frequências nos dados de treino. 

Outra medida apresentada pelos autores é o qui-quadrado: 

que mede a força máxima de dependência entre o atributo e as categorias. 

Redução da dimensionalidade por redução de atributos

Um outro  método  de  reduzir  a  dimensionalidade,  apresentado  por  Feldman  e 

Sanger (2007), é o da redução da dimensão global que consiste em criar um conjunto 

novo e mais pequeno de atributos resumidos a partir do conjunto de atributos originais. 

A utilização das atributos resumidos é possível uma vez que devido à polissemia,  a 

homonímia  e  a  sinonímia,  as  palavras  podem  não  ser  os  atributos  óptimos.  Pela 

transformação do conjunto de atributos pode ser possível a criação de representação de 

documentos livre de problemas inerentes às propriedades da linguagem natural. 

O agrupamento, segundo os autores, resolve o problema de sinonímia agrupando 

as palavras com alto grau de relação semântica. Estes grupos de palavras são depois 

utilizados  como  atributos  em  vez  de  palavras  individuais.  Outra  abordagem  mais 

sistemática é a técnica Latent Semantic Indexing (LSI) que se analisará mais à frente.
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2.5. Representação TF-IDF

Como se pode ir deduzindo nas secções anteriores, Weiss  et al. (2005) referem 

que mais importante que a frequência das palavras, deverá alocar-se nas células internas 

da tabela tf-idf uma medida de importância apercebida das palavras. Feldman e Sanger 

(2007) referem que são várias as técnicas  que se podem utilizar  na ponderação dos 

tokens tendo em conta a sua frequência no documento, em cada uma das categorias ou 

no corpus. Weiss et al. (2005) mencionam que se pode diferenciar as ponderações dos 

tokens para  diferentes  partes  do  documento,  aumentando,  por  exemplo,  o  peso  das 

palavras nos títulos.

Feldman  e  Sanger  (2007)  apresentam  a  formulação  tf-idf  (term  frequency  – 

inverse  document  frequency)  como  o  método  mais  comum  para  efectuar  esta 

ponderação. Considerem-se as seguintes equações:

A ponderação tf-idf do termo  w no documento  d corresponde à frequência  do 

termo (tf) modificada por um factor de importância do termo. A frequência inversa de 

documentos (idf) verifica quantos documentos contém o termo w (df)  e invertem a sua 

importância,  sendo  N o  número  total  de  documentos.  Parte  do  pressuposto  que  se 

determinado termo for muito comum, terão menos poder discriminante. Pelo contrário, 

se  esse  termo  aparecer  em  poucos  documentos,  verá  a  sua  escala  de  importância 

ampliada (Tan et al., 2006).

2.6. Latent Semanting Indexing (LSI)

Para explicar a aplicabilidade do Latent Semantic Indexing, Berry et al. (1994) 

apresentam um exemplo  ilustrativo.  Se considerarmos as  palavras  carro,  automóvel, 

condutor e elefante verifica-se que carro e automóvel são sinónimos, condutor é um 
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conceito relacionado com os anteriores e elefante não se relaciona com nenhum destes 

termos. 

Em muitos sistemas de  information retrieval,  a  consulta automóveis não será 

capaz de encontrar mais documentos sobre carros do que sobre elefantes, se nenhum 

dos documentos utilizar o termo automóvel. Neste caso, é preferível que uma consulta 

sobre automóveis também procure artigos sobre carro e até sobre condutores. Assim, o 

espaço  de  atributos  k-dimensional  derivado  pode  representar  as  inter-relações  entre 

estes termos. Ou seja, as palavras carro e automóvel podem ocorrer com outras palavras 

relacionadas (por exemplo, motor, modelo, veículo, entre outras), apresentando estas, 

representações semelhantes no espaço k.

Assim, percebe-se, segundo os autores, que a principal ideia do LSI é explicitar 

um  modelo  de  inter-relações  entre  termos  e  explorá-lo  para  facilitar  a  recolha  de 

documentos.

Para  implementar  o  LSI  é  necessário  construir  uma  matriz  de  termos  por 

documentos. Segundo Berry et al. (1994) os elementos da matriz termo-documento são 

as ocorrências de cada termo num dado documento, isto é,

em que aij se refere à frequência com que o termo i aparece no documento j. 

Uma vez que nem todas as palavras aparecem em cada documento, a matriz A é, 

geralmente e como já se viu, esparsa. Assim, na prática, e de acordo com os autores, são 

aplicadas ponderações locais e globais de modo a aumentar ou diminuir a importância 

dos termos nos documentos. Os autores apresentam, deste modo, a seguinte fórmula: 

aij=Li ; j  X G i  ,

em que L(i; j) é o coeficiente local para o termo i no documento j e G(i) é o coeficiente 

global para o termo i. 

A matriz A é construída considerando o produto de três matrizes (A =  U ΣVT) 

utilizando o Singular Value Decomposition (SVD), conforme a fórmula:

O SVD deriva o modelo da estrutura semântica latente a partir das matrizes ortogonais 

U e V, que contêm, respectivamente, os vectores singulares esquerdo e direito de A, e a 

matriz diagonal, Σ, de valores singulares de A. 
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Estas matrizes reflectem, segundo os autores, uma decomposição das relações 

originais  em  vectores  linearmente  independentes.  A  utilização  de  k  factores  é 

equivalente a aproximar a matriz original termo-documento a Ak na fórmula

Para os autores, a SVD é uma técnica para derivar um conjunto de variáveis ou 

factores indexados não correlacionados, onde cada termo e documento é representado 

num vector k-space, utilizando elementos da esquerda ou direita de vectores singulares. 

Berry  et al.  (1994) enfatizam a importância que tem para o método LSI que a 

matriz derivada Ak não reconstrua exactamente a matriz termo-documento original. A 

SVD  truncada  captura  as  estruturas  subjacentes  mais  importantes  na  associação  de 

termos e documentos e, ao mesmo tempo, remove a variabilidade do uso das palavras 

(polissemia) que, geralmente,  afecta negativamente os métodos de recolha.  Uma vez 

que o número de dimensões k é muito menor que o número de termos únicos m, serão 

ignoradas  pequenas  diferenças  na  terminologia.  Os  termos  que  aparecem  em 

documentos semelhantes estarão próximos no espaço de factores k-dimensional, mesmo 

que nunca co-ocorram no mesmo documento. Ou seja, de acordo com os autores, alguns 

documentos mesmo não partilhando palavras com determinada consulta podem estar 

próximos no espaço k.

2.7. Medidas de Similaridade

A presente  secção  explora  várias  medidas  de  proximidade  e  compara  as  suas 

especificidades,  finalizando  com a  exposição  dos  algoritmos  de  ranking  disponíveis 

para comparar diferentes medidas de similaridade.

2.7.1. Similaridade Cosseno

Uma medida  muito  popular  para  medir  a  similaridade  entre  elementos  de  um 

conjunto de documentos de texto é o cosseno do ângulo entre dois vectores. A medida 

cosseno é determinada por:
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Esta medida é invariante com a escala, isto é, não depende do tamanho dos vectores mas 

apenas da sua direcção. Tal permite tratar de modo idêntico documentos com a mesma 

distribuição relativa de termos. O facto de esta medida ser independente do tamanho dos 

documentos torna-a muito popular para análise de documentos textuais. Além disso, os 

vectores do documento podem ser normalizados à unidade para um processamento mais 

eficiente (Ghosh e Strehl, 1998). 

2.7.2. Similaridade de Jaccard

Segundo Markov e Larose (2007) existe uma alternativa à similaridade cosseno, 

que  aproveita  todos  os  termos  que  ocorrem  no  documento,  mas  utiliza  apenas  as 

coordenadas dos vectores  booleanos diferentes  de zero.  Esta  abordagem serve-se do 

coeficiente de Jaccard, que é definido como a percentagem de coordenadas diferentes de 

zero que são diferentes nos dois vectores como se apresenta na fórmula:

Recorrendo-se à notação utilizada anteriormente para o Coseno pode-se escrever a 

fórmula da seguinte forma:

A  similaridade  entre  os  dois  documentos  apresenta  algumas  propriedades 

importantes  no contexto da procura de similaridade.  De acordo com o exemplo dos 

autores,  a  similaridade  atinge  o seu máximo 1 se  os  documentos  forem idênticos  e 

simétricos, isto é Sim(d1,d2) = 1 e Sim(d1,d2) = Sim(d2,d1). Porém, tal como a semelhança 

cosseno, não é uma métrica formal,  visto que não satisfaz a desigualdade triangular 

(teorema que afirma que,  num triângulo,  o comprimento de um dos lados é sempre 

inferior  à  soma dos  comprimentos  dos outros  dois lados).  Contudo pode através  da 

transformação 1 – Sim(d1,d2) chegamos à denominada métrica de Jaccard.

De acordo com Markov e Larose (2007) a medida Jaccard é preferível à medida 

cosseno,  na  procura  de  similaridades  de  documentos  para  information  retrieval.  A 

principal razão é a escalabilidade, que se torna um problema em grandes colecções de 
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documentos como as existentes na web. Existem métodos para aproximar o cálculo do 

coeficiente  de  Jaccard  que  resultam  bastante  bem  nesses  casos.  Estes  autores 

apresentam  um  método  proposto  por  Broder  (1998)  para  estimar  a  "parecença" 

(resemblance)  entre  dois  documentos  utilizando  um  conjunto  de  representação  de 

subsequência de documentos chamado  shingles. Este método estima o coeficiente de 

Jaccard  em  dois  conjuntos,  apresentando-os  como  conjuntos  mais  pequenos 

denominados  sketches,  que são depois  utilizados,  em vez dos  documentos  originais, 

para calcular o coeficiente de Jaccard.

Os sketches, com um tamanho fixo para todos os documentos, são criados através 

de  uma  permutação  aleatória,  utilizada  na  geração  de  uma  amostra  para  cada 

documento.  Estes  representam,  desta  forma,  cada  documento  do  corpus,  o  que 

possibilita utilizar menos recursos de armazenamento e de processamento ao calcular a 

similaridade entre pares de documentos. Tendo surgido no contexto do agrupamento, o 

método também se revela bastante eficaz na procura de similaridades.

2.7.3. Discussão das diferentes medidas de similaridade

No quadro seguinte compara-se diferentes medidas de similaridade evidenciando 

a sua sensibilidade quanto à extensão dos documentos e orientação dos vectores. Para os 

documentos representados pelos pontos d1 e d2, a linha a tracejado representa os pontos 

com igual semelhança com d1 e d2. As linhas continuas representam as semelhanças 

iguais a 0,25, 0,5 e 0,75. Deste modo a medida euclideana mostra-se sensível à extensão 

dos documentos, mas não à sua orientação. A medida cosseno é sensível à orientação, 

mas não à extensão e a medida de jaccard é sensível às duas componentes.

2.7.4. Comparação e validação de medidas de proximidade de 
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Ilustração 2: Propriedades das semelhanças baseadas nas medidas euclideana,  
cosseno e jaccard, adaptado de Ghosh e Strehl (1998)

Euclidiana Cosseno Jaccard



Segundo  Lesot  e  Rifqi  (2010),  os  sistemas  de  information  retrieval fornecem 

resultados em forma de listas ordenadas pela relevância. Fagin et al. (2003) referem que 

um dos exemplos mais comuns é a lista dos 10 primeiros resultados na página inicial de 

um motor de busca. Normalmente estes rankings são calculados a partir da similaridade 

entre  documentos  (Lesot  e  Rifqi,  2010).  Assim,  a  selecção  de  uma  medida  de 

similaridade  torna-se  central,  pressupondo-se  que  se  duas  medidas  de  similaridade 

distintas  resultarem  em  ordenações  equivalentes  elas  não  são  substancialmente 

diferentes, denominando-se de medidas de comparação equivalentes. 

Para  trabalho  futuro de análise  de  proximidades  entre  investigadores,  prevê-se 

pedir aos investigadores um ranking de colegas mais próximos da linha de investigação. 

O resultado será então comparado com o  ranking obtido a partir do  Text Mining dos 

títulos das suas publicações.

Seguindo  Lesot  e  Rifqi  (2010),  outros  métodos  de  aprendizagem  automática, 

como a classificação dos k vizinhos mais próximos ou o agrupamento hierárquico pelo 

método de complete e single linkage, dependem dos rankings de similaridade e não nos 

seus valores. Desta forma, no presente trabalho utilizar-se-á a análise de agrupamentos e 

a sua comparação com classes existentes para validar as proximidades obtidas.

Refinando a caracterização de medidas não equivalentes, os graus de equivalência 

quantificam o grau de não concordância entre rankings, tendo em conta o número de 

inversões e as suas posições através do tau de Kendall generalizado. Deste modo, duas 

medidas  com  poucas  inversões  podem  ser  consideradas  mais  equivalentes  do  que 

medidas  que  conduzem a  rankings opostos.  Duas  medidas  podem ser  consideradas 

menos equivalentes se as inversões ocorrem com mais frequência nos valores mais altos 

de similaridade do que nos mais baixos.

Segundo Lesot e Rifqi (2010), o tau de Kendall generalizado Kpt,pm compara os 

rankings r1 e r2 definidos num conjunto de elementos ε, associando cada par (i, j)  ε∈ 2 a 

uma penalidade  P(i,j)  definida como a soma de todas as penalidades  divididas  pelo 

número  de  pares.  Distinguem-se quatro  valores  de penalidades:  (1)  Se o par  (i,j)  é 

concordante,  então  P=0.  (2)  Se  o  par  não  é  concordante  então  P=1.  (3)  Se  estiver 

associado a um ranking e não a outro P=pt [0,1]. (4) Se estiver presente num ∈ ranking e 

não no outro, distingue-se se tanto o i como o j estão ausentes, ficando P=pm   [0,1] ou∈  

se se trata de apenas um, o par é tratado como se fosse um caso normal.
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Para calcular o grau de equivalência entre duas medidas de comparação m1 e m2 

procede-se da seguinte forma: dada a consulta ou documento x  D e todos os outros∈  

pontos (documentos) y  D são ordenados de acordo com a sua semelhança a x, de∈  

acordo com m1 e m2. Os rankings r1k e r2k induzido pelo espaço D e restringidos aos 

seus k elementos de topo são depois comparados segundo a fórmula:

O  seu  resultado  será  igual  a  1  para  medidas  equivalentes  e  0  para  rankings 

opostos.

Mais  à  frente,  nesta  exposição,  descrever-se-á  a  Análise  de  Procrustes que 

permite  comparar  da  evolução  temporal  do  mesmo  tipo  de  semelhança  e,  o  mais 

relevante para esta secção, diferentes medidas de proximidade.

2.8. Multi-termos

Segundo Weiss  et al. (2005), apesar de na maioria das vezes ser razoável gerar 

tokens a  partir  de  palavras  singulares,  nalguns  casos  é  preferível  que  os  tokens 

contenham um grupo de palavras. O caso mais simples são os pares de palavras mas, 

muitas vezes, certos conceitos são descritos por ainda mais palavras.

Os  autores  referem  entidades  como  “Don  Smith”  ou  “Estados  Unidos  da 

América” como exemplo de multi-termos. E estas palavras podem ou não ser seguidas – 

no exemplo do nome próprio “Don Smith”,  o nome do meio “Leroy” pode também 

aparecer, não afectando o reconhecimento desta entidade. Outro exemplo poderá ser, 

para  a  língua  portuguesa,  um  substantivo  seguido  por  um  adjectivo  como  “vaso 

partido”. Mais uma vez, as palavras poderão não se encontrar contíguas, isto é, ter outro 

adjectivo  antes,  e,  no  caso  da  língua  portuguesa,  nem  sequer  estarem  pela  ordem 

mencionada anteriormente. 

Mas ainda se pode dar o caso em que as palavras não têm necessariamentede ser 

contiguas, podendo ser mais correlaccionadas num determinado intervalo de palavras. 

Weiss  et  al. (2005) referem o caso de um boicote  da Alemanha a um determinado 

produto, em que, em língua inglesa, o radical “german” estaria altamente correlacionado 

com o radical “boycott” num determinado (por exemplo cinco) intervalo de palavras.

Se para a  extracção  de entidades  se  utilizam métodos específicos,  para  outros 

atributos  multi-termos  a  sua  identificação  baseia-se  na  correlação  de  palavras  em 
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potenciais  combinações  multi-termo,  utilizando-se  para  tal  medidas  de  informação 

mútua e de rácios de máxima verosimelhança.

Weiss et al. (2005) fornecem uma equação da medida de associação (MA) para a 

expressão multi-termo  t,  utilizada  para avaliar  as construções  multi-termo em que a 

amp(t) representa o número de palavras na frase  t e  freq(t) a frequência da frase  t no 

corpus.

Segundo Weiss et al. (2005), apesar de as construções multi-termo não serem em 

geral abundantes, podem ter um grande poder predictivo, ampliando a interpretabilidade 

dos resultados.

2.8.1. Extracção de palavras e frases-chave

Weiss  et al. (2005) referem a necessidade de encontrar descritores ou palavras-

chave de agrupamentos como uma forma de permitir uma melhor interpretação humana 

até para validar o seu sentido ou significado. Para a geração dessas palavras-chave, os 

autores recorrem à composição de dicionários locais para cada  agrupamento, como se 

fossem categorias geradas de uma forma supervisionada, seleccionando posteriormente 

as palavras com maior valor de tf-idf.

Weiss et al. (2005) referem ainda casos de selecção de atributos de um dicionário 

global ou local como meio para encontrar o conjunto de palavras mais representativo de 

cada agrupamento.

Witten  et al. (2005) desenvolveram a aplicação KEA para extracção automática 

de  frases-chave  de  documentos,  isto  é,  metadados  semânticos  que  sumarizam  e 

caracterizam os documentos. Esta a aplicação é acessível no pacote R através do pacote 

RKEA.

Os  autores  distinguem  duas  abordagens  na  geração  de  frases-chave  para  um 

documento – a atribuição e a extracção. Ambos os métodos recorrem à aprendizagem 

automática e necessitam de um conjunto de documentos com palavras-chave definidas 

para o treino. 

Segundo Witten  et  al. (2005),  a  atribuição  de frases-chave selecciona  frases  a 

partir  de  vocabulário  controlado  que  melhor  descreve  um documento.  Os  dados  de 
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treino associam um conjunto de documentos com cada frase do vocabulário e constrói 

um  classificador  para  cada  frase.  Um  novo  documento  é  processado  por  cada 

classificador  e  atribuído  à  frase-chave  de  qualquer  modelo  que  a  classifique 

positivamente.  As  únicas  frases-chave  que  podem  ser  atribuídas  são  as  que  se 

encontram nos dados de treino.

A abordagem de extracção de frases-chave utilizada por Witten  et al. (2005) no 

KEA, não utiliza um vocabulário controlado, escolhendo frases-chave do próprio texto. 

Recorre a técnicas de recolha de informação e recolha lexical para extrair frases que o 

caracterizam. O conjunto de treino é utilizado aqui para aperfeiçoar os parâmetros do 

modelo de extracção. 

O KEA identifica as frases candidatas,  depois de limpar o texto de pontuação, 

numerais e outros caracteres que não são letras. As frases candidatas são delimitadas por 

um tamanho  máximo,  normalmente  três  palavras,  não  podendo  ser  nomes  próprios 

(palavras isoladas que aparecem sempre com letra maiúscula) e não podem começar ou 

finalizar  com  stopwords.  Apesar  do  algoritmo  do KEA ser  independente  da  língua, 

necessitará de recursos próprios de cada língua para supressão dos afixos das palavras e 

redução  ao  seu  radical  (stem),  podendo  resultar  no  agrupamento  de  frases-chave  à 

partida diferentes sem esta operação.

O treino e extracção de frases-chave recorre ao cálculo de dois atributos das frases 

candidatas – o indicador tf-idf, já descrito, e a distância da primeira ocorrência da frase 

candidata no documento. 

Os autores assumem ser difícil igualar o desempenho das frases de sumarização 

geradas por humanos que lhes servem de referência, mas trata-se de um bom auxiliar 

para os utilizadores de bibliotecas digitais.

2.8.2. Identificação de entidades referenciadas 

Segundo Poibeau e Kosseim (2001), o reconhecimento de entidades nomeadas em 

jornais foi uma das preocupações das  Message Understanding Conferences (MUC4 – 

1992,  MUC5 –  1993,  MUC6 –  1995),  compreendendo  três  tipos  de  expressões.  O 

primeiro  grupo trata  de nomes próprios,  incluindo nomes de pessoas,  localizações  e 

organizações, como o que se faz no sistema ENAMEX. O segundo cuida de expressões 

temporais, nomeadamente datas e horas, como o que compreende o sistema TIMEX. O 
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terceiro identifica expressões numéricas como dinheiro e percentagens, como o que se 

faz no sistema NUMEX.

Concentrando-se  no  ENAMEX,  Poibeau  e  Kosseim  (2001)  distiguem  duas 

abordagens. A abordagem probabilística utiliza um modelo de linguagem treinado em 

extensas colecções de texto para aprender padrões de reconhecimento.  A abordagem 

linguística  baseia-se  numa  descrição  sintáctica  e  lexical  das  expressões  procuradas, 

recorrendo para isso à geração de tokens com respectivas etiquetas gramaticais através 

de  várias  ferramentas.  Entre  essas  ferramentas  contam-se  dicionários  geográficos, 

dicionários genéricos da língua e as listas de marcadores, em que se incluem títulos e 

palavras gatilho como “presidente” ou “deputado”.

2.9. Análise de Agrupamentos

Como referem Tan et al. (2006) a criação de grupos de objectos conceptuais que 

partilham características comuns desempenha um importante papel na forma como se 

analisa e descreve o mundo. Assim, para os autores o ser humano tem a capacidade de 

dividir objectos por grupos, ao que chamam agrupamento, e de atribuir objectos a esses 

grupos, o que denominam de classificação.

Para que se possa compreender determinado conjunto de dados, os agrupamentos 

são, segundo os autores, classes potenciais e a análise de agrupamentos é o estudo das 

técnicas que permitem, automaticamente, encontrar classes. 

Tan  et al.  (2006) distinguem entre dois tipos de  geração de agrupamentos  mais 

comuns – os hierárquicos e os de partição. Um agrupamento de partição é uma divisão 

do conjunto dos objectos de dados em subconjuntos (agrupamentos) não sobrepostos, 

de  tal  modo  que  cada  objecto  de  dados  esteja  apenas  num  subconjunto.  Se  os 

agrupamentos tiverem  subagrupamentos forma-se um  agrupamento hierárquico – um 

conjunto de agrupamentos organizados em árvore. 

2.9.1. Tipos de agrupamento

O agrupamento procura, segundo Tan et al. (2006), encontrar grupos de objectos, 

ou seja, agrupamentos que sejam úteis, de acordo com os objectivos da análise de dados 

que se pretende efectuar. Deste modo, existem muitos tipos diferentes de agrupamentos. 
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Para a prossecução do presente trabalho importa conhecer os seguintes: com separação 

completa, baseados em protótipo, baseados em grafos e baseados na densidade. 

O primeiro tipo – com separação completa - refere-se a um agrupamento como 

conjunto de objectos no qual cada objecto está mais próximo de todos os outros do 

agrupamento do que daqueles que estão fora do agrupamento. Por vezes utiliza-se um 

limite para garantir que todos os objectos num  agrupamento estejam suficientemente 

próximos uns dos outros. Para Tan et al. (2006) a definição ideal de agrupamento só é 

satisfeita  quando os dados contêm  agrupamentos  naturais  bastante  distantes  uns dos 

outros. 

Para o tipo baseado no protótipo, um agrupamento é um conjunto de objectos em 

que cada objecto está mais próximo ao protótipo que o define do que ao protótipo de 

qualquer outro agrupamento.  Para dados contínuos o protótipo de um agrupamento é, 

geralmente, um centróide, ou seja, a média de todos os pontos no agrupamento. Quando 

os dados são categorias o protótipo é, geralmente, um medoide, ou seja, o ponto mais 

representativo do  agrupamento.  Muitas vezes, o protótipo é o ponto mais central  do 

agrupamento, passando este tipo de agrupamento a ser denominado como baseado no 

centro. 

Se os dados são representados por um grafo, onde os vértices são os objectos e os 

arcos representam as ligações entre objectos, o agrupamento denomina-se baseado em 

grafo e pode ser definido como um componente ligado, isto é, um grupo de objectos 

ligados uns aos outros mas que têm poucas ou nenhuma ligação a outros fora do grupo. 

Um  exemplo  de  agrupamento  baseado  em  grafos são  os  que  se  baseiam  na 

contiguidade,  nos  quais  dois  objectos  ligam-se  apenas  se  houver  uma  distância 

específica entre eles. Tal implica que cada objecto esteja mais próximo de um outro 

desse  agrupamento do que de qualquer  ponto num  agrupamento diferente.  Existem, 

segundo  Tan  et  al.  (2006),  outros  tipos  de  agrupamentos baseados  em  grafo, 

nomeadamente, os agrupamentos clique, isto é, um conjunto de vértices num grafo que 

estão completamente ligados uns aos outros. Se se adicionarem ligações entre objectos 

por ordem das distâncias entre si, forma-se um  agrupamento quando um conjunto de 

objectos  formar  um clique.  Os  agrupamentos  baseados  em  protótipo tendem  a  ser 

globulares. 
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Um agrupamento baseado na densidade é uma região densa de objectos rodeada 

por uma região de baixa densidade. Esta definição de agrupamento é utilizada quando 

os  agrupamentos  são irregulares  ou entrelaçados,  bem como quando estão presentes 

outliers e ruído. 

2.9.2. Técnicas de análise de agrupamentos

Tan  et  al.  (2006)  apresentam duas  técnicas  importantes  para  este  trabalho  na 

análise de agrupamentos: o K-means e o agrupamento hierárquico aglomerativo. 

K-means

O K-means é uma técnica de agrupamento de partição, baseado no protótipo. Esta 

define um protótipo em termos de centróide que é, geralmente, a média de um grupo de 

pontos  e  aplicado  a  objectos  num  espaço  contínuo  n-dimensional.  A  técnica  de 

agrupamento  K-means é, na opinião de Tan  et al.  (2006), bastante simples e descrito 

pelo algoritmo k-means básico. 

Num primeiro passo seleccionam-se pontos (K) como centróides iniciais, que se 

encontram todos no grande grupo de pontos, sendo que K é o número de agrupamentos 

desejados. 

Num segundo passo os pontos são atribuídos aos centróides actualizados dando-se 

uma segunda actualização destes. 

No  passo  seguinte  formam-se  K  agrupamentos  atribuindo  cada  ponto  ao  seu 

centróide mais  próximo.  Para  tal  é  necessária  uma  medida  de  proximidade  que 

quantifique  a  noção  de  mais  próximo.  Tan  et  al. (2006)  referem  que  a  distância 

Euclidiana é a mais utilizada para pontos de dados num espaço Euclidiano e para Zhong 

(2005) a similaridade cosseno é mais apropriada com alta dimensionalidade, como os 

dados   textuais.  Quando  se  aplica  esta  última  medida  de  similaridade  ao  K-means 

denomina-se  SK-means  –  Spherical  K-means (Zhong  2005).  Existem  ainda  outras 

medidas de proximidade que podem ser utilizadas. 

No quarto passo recalcula-se o  centróide para cada  agrupamento, uma vez que 

este pode variar  dependendo da medida de proximidade  utilizada e do objectivo  do 

agrupamento.  Este  objectivo  é,  geralmente,  expresso  por  uma função objectiva  que 

depende da proximidade dos pontos entre si ou aos  centróides do  agrupamento. Uma 
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vez escolhida a proximidade e a função objectiva, o centróide que se deve escolher pode 

ser determinado automaticamente. 

Quando não ocorrem mais mudanças, visto os  centróides terem identificado os 

grupos naturais de pontos, o algoritmo termina. 

No caso da similaridade cosseno, Tan et al. (2006) tomam como ponto de partida 

uma matriz documento-termo. Para este caso o objectivo é maximizar a similaridade de 

documentos num agrupamento relativamente ao seu centróide – este valor denomina-se 

como a  coesão do agrupamento. Para este objectivo o  centróide do  agrupamento é a 

média,  como acontece para os dados euclidianos.  O valor análogo à soma dos erros 

quadrados que mede a qualidade do agrupamento para o caso dos dados Euclideanos é a 

coesão total representado pela fórmula seguinte:

Agrupamento Hierárquico

Tan  et  al. (2006)  distinguem  duas  abordagens  na  categoria  do  agrupamento 

hierárquico.  A  abordagem  aglomerativa inicia  cada  ponto  como  um  agrupamento  

isolado fazendo, depois, a fusão repetida dos dois  agrupamentos mais próximos, até 

restar  um  único.  Algumas  destas  técnicas  são  baseadas  em  protótipo  e  outras  são 

baseadas em grafos. A abordagem divisiva começa com um agrupamento com todos os 

pontos, dividindo iterativamente, até que cada um dos pontos se torne um ponto isolado. 

Por ser a mais utilizada, analisar-se-á neste trabalho a abordagem aglomerativa.

O  agrupamento hierárquico  representa-se  usualmente  como  um  diagrama  em 

forma  de  árvore  designado  por  dendograma  que  mostra  tanto  as  relações  entre 

agrupamentos e subcluster como a ordem de fusão (na abordagem  aglomerativa) ou 

divisão (na abordagem divisiva) dos agrupamentos.

Segundo Tan et al. (2006) é a definição da proximidade entre agrupamentos que 

diferencia as várias técnicas de agrupamento hierárquico aglomerativo. Na técnica de 

agrupamento MIN a proximidade de dois agrupamentos é definida como o mínimo de 

distância  (máximo  de  semelhança)  entre  dois  pontos  quaisquer  em  agrupamentos  

diferentes, ou em terminologia dos grafos, como a aresta ou arco mais curto entre dois 

vértices em diferentes subconjuntos de vértices. Daí esta técnica chamar-se, também, 
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single link. Esta técnica é adequada para manusear formas não elípticas, mas é muito 

sensível ao ruído e outliers.

Na técnica MAX, também denominada  complete link, a proximidade entre dois 

agrupamentos é definida como o máximo de distância (mínimo de semelhança) entre 

dois  pontos  quaisquer  em  agrupamentos  diferentes.  Em  linguagem  de  grafo,  se  se 

iniciar com todos os pontos como agrupamentos isolados e se se adicionarem ligações 

entre pontos a qualquer altura, começando pelas mais curtas, então um grupo de pontos 

não é um agrupamento até todos os pontos estarem completamente ligados, isto é, até 

formarem um clique, outro nome porque é conhecida esta técnica.  Apesar de menos 

sensível ao ruído e outliers, pode particionar grandes agrupamentos e favorece formas 

globulares.

Na  técnica  group  average a  proximidade  entre  dois  agrupamentos  é  definida 

como  a  proximidade  média  entre  pares  a  partir  de  todos  os  pares  de  pontos  nos 

diferentes agrupamentos. Segundo Tan et al. (2006) esta é uma técnica intermédia entre 

as duas anteriormente descritas. 

Se  se  adoptar  uma  visão  baseada  em protótipo,  na  qual  cada  agrupamento  é 

representado  pelo  centróide,  surgem  outras  definições  de  proximidade  entre 

agrupamentos – como a proximidade entre centróides de agrupamentos. O método de 

Ward define proximidade entre dois agrupamentos como o aumento no erro quadrático 

que resulta da fusão de dois agrupamentos, o que significa que utiliza a mesma função 

objectivo  do  agrupamento por  K-means.  Ainda  segundo  estes  autores  pode  ser 

demonstrado matematicamente que o método de Ward é semelhante ao group average, 

quando a proximidade entre dois pontos é o quadrado da distância entre eles. 

2.9.3. Avaliação de agrupamentos

De acordo com Tan et al. (2006) a avaliação ou validação de agrupamentos deve 

fazer parte de toda a análise de agrupamentos. Tal deve-se ao facto de que quase todos 

os  algoritmos  de  agrupamento encontrarão  agrupamentos num  conjunto  de  dados, 

mesmo que  este  não  apresente  uma estrutura  de  agrupamento natural.  No  entanto, 

perceber se existe uma estrutura não aleatória dos dados é apenas um dos aspectos da 

validação de agrupamentos. 
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Os  autores  apresentam  uma  lista  de  tarefas  importantes  para  esta  validação. 

Assim,  (1) é  necessário  determinar  a tendência  de  agrupamento  de um conjunto  de 

dados, ou seja, perceber se existe, realmente, uma estrutura não aleatória nos dados. De 

seguida (2) é necessário determinar o número correcto de  agrupamentos. Depois, (3) 

deve-se avaliar  se os resultados da análise de  agrupamentos se ajustam, e quanto se 

ajustam, aos dados sem referência a informações externas. No passo seguinte, (4) deve 

comparar-se os resultados de uma análise  de  agrupamentos a  resultados  externos já 

conhecidos.  Finalmente,  (5) deve-se comparar  diferentes conjuntos  de  agrupamentos 

para determinar qual é o melhor. 

Segundo  Tan  et  al.  (2006)  existem  várias  medidas  numéricas  que  permitem 

realizar as tarefas de validação mencionadas. No entanto, é necessário ter em atenção 

que as medidas de validação de agrupamentos podem ser bastante limitadas no âmbito 

da sua aplicabilidade. Além disso, é necessária uma ferramenta para interpretar qualquer 

destas medidas. Se estas últimas forem demasiado complicadas de aplicar ou perceber, 

serão pouco utilizadas. 

Para  os  autores  as  medidas  de  validação  de  clusterings  particionados mais 

utilizadas  são  classificadas  em  três  tipos:  não  supervisionadas,  supervisionadas  e 

relativas. Mais à frente, falar-se-á da validação para clusterings hierárquicos.

Medidas de validação não supervisionadas

As  medidas  de  validação  não  supervisionadas  -  medem  a  qualidade  de  uma 

estrutura de agrupamento, sem recorrer a informação externa (Tan et al. 2006). Podem 

dividir-se em duas classes: medidas de coesão de agrupamentos, que determinam quão 

próximo estão os objectos num agrupamento, e medidas de separação de agrupamentos, 

de determinam o quão separado está um agrupamento de outros.

Os autores consideram que se pode medir a validade global para K agrupamentos 

através da soma ponderada dos agrupamentos individuais Ci, conforme a fórmula:

A função Validade pode ser os parâmetros coesão, separação ou uma combinação 

dos dois. O valor dos ponderadores wi dependem da medida de validade adoptada. Se se 

escolher  a  coesão,  será  preferível  valores  mais  altos.  Pelo  contrário,  no  caso  da 

separação será preferível mais baixos.
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Validação para agrupamentos baseada em grafos

Nas presente secção recorremos à noção de Proximidade de Tan et al. (2006)  que 

tanto pode ser definida por uma semelhança, dissemelhança ou por uma função de uma 

dessas medidas.

Para os  agrupamentos baseados em grafos, Tan  et al. (2006) consideram que a 

coesão de um  agrupamento (Ci) corresponde à soma dos pesos dos  links no grafo de 

proximidade  que  ligam pontos  no  interior  do  agrupamento.  A  separação  entre  dois 

agrupamentos (Ci e Cj)pode ser expressa pela soma dos pesos dos links entre os pontos 

dos dois agrupamentos.

Validação para agrupamentos baseada em protótipos

No caso de agrupamentos baseados em protótipos (centroides ou medoides), Tan 

et al. (2006) definem a coesão de um  agrupamento (Ci) pela soma das proximidades 

relativamente ao protótipo (ci) do  agrupamento. Se se definir a proximidade como a 

distância quadrática Euclidiana esta medida de coesão corresponderá ao  agrupamento 

da soma do quadrado dos erros (SSE). A separação de dois agrupamentos mede-se pela 

proximidade entre os protótipos de dois agrupamentos (ci, cj) ou pela proximidade entre 

os protótipos de um agrupamento e o protótipo global (ci, c).
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Validação  para  agrupamentos de  partição  baseada  na  matriz  de 

proximidades – Correlações

Tan et al. (2006) referem que outra forma de avaliar a qualidade do agrupamento 

é através da correlação entre a matriz de similaridade e uma versão idealizada da matriz 

de similaridade baseada nas etiquetas de cada agrupamento. Nesta matriz idealizada, um 

determinado agrupamento tem o valor de similaridade de todos os seus pontos igual a 1 

e todos os outros iguais a 0. Uma correlação alta entre a matriz de similaridade original 

e a idealizada indica que os pontos desse agrupamento estão realmente perto uns dos 

outros.

Validação  para  agrupamentos de  partição  baseada  na  matriz  de 

proximidades – Similaridade

Segundo Tan et al. (2006), podemos avaliar visualmente um agrupamento através 

da própria matriz  de similaridade.  Para tal  deve ordenar-se a matriz  de similaridade 

pelas etiquetas de cada agrupamento. A matriz de similaridade resultante deve ter uma 

configuração  aproximada  a  uma  estrutura  de  bloco  diagonal  se  os  agrupamentos 

estiverem bem separados. Caso contrário o padrão resultante deve revelar as relações 

entre os agrupamentos.

Validação não supervisionada do agrupamento hierárquico - Cofenética

Tan  et  al. (2006)  definem  a  distância  cofenética entre  dois  objectos  como  a 

proximidade  em que  uma  técnica  de  agrupamento  hierárquico  insere  os  pontos  no 

mesmo agrupamento pela primeira vez. Deste modo, a distância menor entre pontos dos 

dois  agrupamentos que  se  fundem será  a  distância  cofenética para  todos  os  outros 

pontos desses  agrupamentos.  A matriz de  distâncias cofenéticas deverá ser diferente 

para  cada  tipo  de  agrupamento  hierárquico.  A  partir  daqui  surge  a  medida  de 

ajustamento  do  agrupamento denominada  coeficiente  de  correlação  cofenética  que 

consiste na correlação entre a matriz de distâncias cofenéticas e a matriz de distâncias 

originais.
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Medidas de validação supervisionadas

Segundo Tan  et al. (2006), as medidas de validação supervisionadas medem o 

quanto a estrutura de  agrupamento descoberta por um algoritmo corresponde a uma 

estrutura  externa.  Quando  existe  informação  externa  sobre  os  dados  é,  geralmente, 

apresentada sob a forma de etiquetas de classe para os objectos de dados. Neste caso, o 

procedimento  habitual  é  medir  o  grau  de  correspondência entre  as  etiquetas de 

agrupamento e  as etiquetas  de classe.  Tal  permite  avaliar  o quanto um processo de 

classificação  manual  pode  ser  produzido  automaticamente  através  da  análise  de 

agrupamentos. Para os autores, existem dois tipos de abordagens – medidas baseadas na 

classificação ou baseadas na similaridade. 

Validação de agrupamentos com medidas baseadas na Classificação

Recorrendo a Tan et al. (2006), o primeiro conjunto de técnicas usa medidas de 

avaliação do desempenho de modelos de classificação, isto é, o ajustamento das classes 

estimadas  em  relação  às  classes  observadas.  Neste  caso,  as  classes  estimadas 

corresponderão aos agrupamentos gerados.

Entropia

A entropia mede o grau em que cada agrupamento consiste em objectos de uma 

só  classe.  Para  cada  agrupamento,  é  calculada,  em  primeiro  lugar,  a  classe  de 

distribuição dos dados. Isto é, para um agrupamento j calcula-se pij. A probabilidade de 

um membro do agrupamento i pertencer à classe j representa-se pela fórmula:

na qual mi é o número de objectos no agrupamento i e mij o número de objectos da 

classe  j no agrupamento  i.  Utilizando esta classe de distribuição,  a entropia de cada 

agrupamento i é calculada segundo a fórmula: 

na qual L representa o número de classes. 

A entropia total para um conjunto de classes é obtida pelo somatório das entropias 

de cada agrupamento ponderado pelo tamanho de cada agrupamento, isto é,
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onde  K representa o número de  agrupamentos e  m é o número total  de pontos dos 

dados.

 

Pureza

A pureza mede em que extensão um agrupamento contém objectos de uma única 

classe.

A pureza de um agrupamento i é:

e a pureza global representa-se por:

Precisão

A precisão é uma medida que determina qual a fracção de um agrupamento que 

consiste em objectos de uma classe específica. A precisão de um agrupamento i no que 

respeita à classe j é: 

Recall:

A  recall é  uma  medida  que  procura  determinar  a  extensão  em  que  cada 

agrupamento  contém todos  os  objectos  de  uma classe  específica.   O  recall de  um 

agrupamento i com respeito à classe j determina-se pela seguinte fórmula, na qual mj é o 

número de objectos na classe j:  

F-Measure

A F-Measure é uma medida que combina as medidas precision e recall, e procura 

medir  a  extensão  na  qual  um  agrupamento contém apenas  objectos  de  uma  classe 

particular  e  todos  os  objectos  dessa  classe.  A  F-Measure de  um  agrupamento i 

relativamente à classe j representa-se pela seguinte fórmula: 
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Um segundo conjunto de técnicas relaciona-se com medidas de semelhança para 

dados  binários,  como  a  medida  de  Jaccard.  Estas  medem  o  quanto  dois  objectos 

contidos na mesma classe estão no mesmo agrupamento e vice-versa.

Validação de agrupamentos com medidas baseadas na similaridade

De acordo com Tan et al. (2006), estas medidas baseiam-se no pressuposto de 

que quaisquer dois objectos  que pertençam ao mesmo  agrupamento devem estar na 

mesma classe e vice-versa. Esta abordagem de validação de  agrupamentos envolve a 

comparação entre duas matrizes – a matriz ideal de  agrupamento e a matriz ideal de 

classes. As células das matrizes ideais apresentam o valor 1 se as entradas estiverem no 

mesmo agrupamento e 0 se estiverem em agrupamentos diferentes. 

Pode utilizar-se, segundo os autores, a correlação entre as duas matrizes como 

medida da validade do agrupamento. Esta medida é conhecida como estatística Γ. 

De um modo geral pode utilizar-se qualquer das medidas de similaridade binária 

como a estatística de Rand e o coeficiente Jaccard. É necessário calcular as quantidades 

patentes na matriz de contingência seguinte (Tan et al., 2005):

Mesmo 

agrupamento

Agrupamento 

diferente
Mesma classe ƒ11 ƒ10

Diferente classe ƒ01 ƒ00

Tabela 3: Tabela de contingência com valores  para pares de objectos no mesmo 
agrupamento e classe

Validação de agrupamento hierárquico

A ideia principal desta abordagem é, segundo Tan et al. (2006), avaliar se um 

agrupamento hierárquico  contém,  para  cada  classe,  pelo  menos  um  agrupamento 

relativamente puro e que inclui a maioria dos objectos dessa classe. Para tal é necessário 

calcular, para cada classe, a medida F em cada  agrupamento na hierarquia. Para cada 

classe  fica-se  com o  valor  máximo atingido  pela  medida  F  em cada  agrupamento. 

Finalmente, calcula-se uma medida F global para o agrupamento hierárquico calculando 
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a média ponderada de todas as medidas F por classe, onde a ponderação é baseada no 

tamanho das classes.

Esta medida F hierárquica pode ser representada por:

onde o máximo é obtido sobre todos os agrupamentos i a todos os níveis, mj é o 

número de objectos na classe j, e m é o número total de objectos (Tan et al. 2006). 

Medidas de validação relativas

As medidas relativas comparam diferentes  agrupamentos  ou  clusterings. É uma 

medida  de  avaliação  supervisionada  ou  não  supervisionada  que  é  utilizada  com  o 

objectivo de fazer comparações. Assim, estas não são, na verdade, um tipo de medida de 

avaliação de agrupamentos, mas um uso específico das mesmas. 

2.10. Multidimensional Scaling

De acordo com Borg e Groenen (2005) Multidimensional Scaling (MDS) é um 

método  que  representa  medidas  de  similaridade  (ou  dissimilaridade)  entre  pares  de 

objectos,  como distâncias  entre  pontos  de um espaço multidimensional  com poucas 

dimensões.  A representação  gráfica  das correlações  fornecida  pelo MDS permite  ao 

investigador olhar para os dados e explorar visualmente a sua estrutura.

Borg  e  Groenen  (2005)  referem-se  a  quatro  finalidades  do  MDS:  (1)  como 

método que representa a similaridade (ou dissimilaridade) dos dados como distâncias 

num  espaço  com  poucas  dimensões,  tornando  esses  dados  acessíveis  à  exploração 

visual; (2) como técnica que permite testar se e como alguns critérios pelos quais se 

pode  distinguir  entre  diferentes  objectos  de  interesse  são  espelhados  em 

correspondentes  diferenças  empíricas  desses  objectos;  (3)  como uma abordagem da 

análise  dos  dados  que  permite  descobrir  as  dimensões  que  estão  subjacentes  a 

julgamentos de similaridade ou diferença; (4) como modelo psicológico que explica os 

julgamentos de dissimilaridade em termos de uma regra que imita um tipo particular de 

função de distância. 

São  sobretudo  a  primeira  e  a  terceira  finalidades  que  serão  interessantes  de 

observar no presente estudo. 
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Segundo Cox et al. (2001) são vários os tipos de dados que se prestam à análise 

por MDS, como os nominais, ordinais, de intervalo e rácio. Para além destes devemos 

considerar, em MDS, o número de modos e o número de caminhos. O modo refere-se a 

cada conjunto de objectos que contém os dados para MDS. Um  caminho refere-se a 

cada índice na medida entre objectos. Assim, os dados para MDS são descritos pelo seu 

número de modos e de caminhos. A forma mais comum de MDS é, segundo o autor, um 

modo e dois caminhos.

Dimensionalidade

Relativamente à finalidade de análise exploratória visual, Borg e Groenen (2005) 

acrescentam  que  as  configurações  MDS  tridimensionais  são  difíceis  de  entender, 

principalmente quando projectadas em papel ou num monitor. Neste caso pretende-se 

ligar a configuração MDS à concepção do item. Para tal é mais fácil não olhar para o 

espaço  tridimensional  completo  de  uma  só  vez,  mas  apenas  para  certos  planos  de 

projecção.  Tais  planos  são,  como  exemplos  apresentados  pelos  autores,  aqueles 

atravessados pelos eixos X e Y, ou por X e Z. 

Para Borgatti (1997) uma configuração MDS a duas dimensões pode ser uma 

representação dos dados muito pobre e distorcida. Tal reflectir-se-á num alto valor de 

stress, conceito que se introduzirá na secção seguinte. Para o autor, perante tal situações 

existem duas soluções – abandonar o MDS como método de representação de dados ou 

aumentar o número de dimensões. No entanto, esta última solução traz dificuldades. Tal 

como  Borg  e  Groenen  (2005),  também  Borgatti  (1997)  se  refere  à  dificuldade  de 

representar três dimensões em papel e em compreendê-las. Quatro ou mais dimensões 

tornam o MDS inútil  como método de tornar dados complexos mais acessíveis para 

análise exploratória. 

Um outro problema relacionado com o aumento do número de dimensões refere-

se à necessidade de estimar  um maior número de parâmetros  de modo a obter uma 

melhoria decrescente no stress. No entanto, existem, segundo Borgatti (1997), algumas 

aplicações MDS que não são afectadas por um grande número de dimensões. O autor 

exemplifica: o MDS pode ser encarado como uma operação matemática que converte 

uma matriz item por item numa matriz item por variável. 
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Stress

Para Borgatti (1997) o grau de correspondência entre as distâncias dos pontos 

registados num mapa MDS e a matriz original é medido com proporcionalidade inversa 

pela função stress, representada pela seguinte equação:

Na equação,  dij refere-se à distância euclidiana, através de todas as dimensões, 

entre os pontos i e j no mapa. ƒ(xij) é uma função dos dados de entrada e escala refere-se 

a um factor de escala constante, utilizado para manter os valores de stress entre 0 e 1. 

Quando o mapa MDS reproduz perfeitamente os dados de entrada,  ƒ(xij) -  dij  é 

para todos os  i e  j zero,  remetendo o stress também para zero. Deste modo, quanto 

menor o stress melhor a representação MDS. Para função de stress denominada Kruskal 

Stress o denominador escala da equação anterior é representado por ∑∑ d² ij .

Segundo Borgatti (1997) a transformação dos valores de entrada ƒ(xij) utilizados 

depende da escala ser métrica ou não-métrica. Numa escala métrica ƒ(xij) = xij. Isto é, os 

dados  de entrada  não tratados  são comparados  directamente  ao mapa de distâncias. 

Numa escala não-métrica,  ƒ(xij) é uma transformação monotónica fraca dos dados de 

entrada que minimiza a função stress. A transformação monotónica é calculada por uma 

regressão monotónica também denominada, segundo o autor, por regressão isotónica.

Para Borgatti (1997), e de um ponto de vista matemático, os valores de stress 

diferentes  de zero apenas ocorrem por existir  uma dimensionalidade insuficiente,  ou 

seja, para um dado conjunto de dados é impossível representar perfeitamente os dados 

de entrada em duas ou menos dimensões. 

Por  outro  lado,  o  autor  refere  que  qualquer  conjunto  de  dados  pode  ser 

representado por n-1 dimensões, em que n é o número de itens mensurados. À medida 

que o número de dimensões aumenta o stress diminui ou fica igual, mas nunca sobe.

Borgatti  (1997)  também  chama  a  atenção  para  o  facto  de  o  stress  não  ter 

necessariamente de ser igual a zero para que o MDS seja útil. Para este autor, um valor 

abaixo de 0,1 é excelente e acima de 0,15 é inaceitável. O autor aconselha cuidado na 

interpretação de qualquer mapa que apresente stress diferente de zero, uma vez que tal 

situação significa que algumas ou todas as distâncias no mapa são distorções dos dados 
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de entrada. Em geral, distâncias longas tendem a ser mais precisas que as curtas. Deste 

modo, padrões extensos são visíveis mesmo quando o stress é grande. 

Este  autor  também  refere  que  o  stress,  para  além  de  ser  causado  por 

dimensionalidade insuficiente, também pode ocorrer por erros de medida aleatórios. E 

exemplifica com um conjunto de dados que consiste em distâncias entre os edifícios de 

Nova  Iorque,  medidas  a  partir  do  centro  dos  telhados.  Este  é  um  conjunto 

tridimensional. 

Assim, seria de esperar uma configuração MDS tridimensional com stress igual 

a zero. No entanto, na prática, existe um erro de medida que faz com que esta solução 

tridimensional apresente um stress diferente de zero. Deste modo, serão precisas 8 ou 9 

dimensões para diminuir o stress até zero. 

Neste  exemplo  em particular,  conhecer  de  antemão  o  número  de  dimensões 

permite utilizar o valor do stress da solução tridimensional como uma medida directa do 

erro de medida. No entanto, o autor alerta para o facto de nem sempre se conhecer à 

partida o número de dimensões que na verdade existem. Quando tal acontece, espera-se 

que a verdadeira  dimensionalidade dos dados seja  revelada pela  taxa de declínio do 

stress à medida que a dimensionalidade aumenta. 

No exemplo fornecido pelo autor, espera-se uma redução significativa no stress 

à medida que se passa de uma para duas ou três  dimensões.  No entanto,  a taxa de 

variação diminui  à  medida que se passa para quatro,  cinco ou mais  dimensões.  Tal 

acontece porque, na opinião de Borgatti (1997), todas as variações nos dados para além 

da que se verifica até às três dimensões é ruído não sistemático que deve ser capturado 

por dimensões especializadas,  cada uma contribuindo para uma pequena redução no 

stress. 

Assim, se se representar graficamente o stress por dimensão espera-se o seguinte 

tipo de curva:
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Teoricamente  pode  utilizar-se  o  “cotovelo”  da  curva  como  um  guia  para  a 

dimensionalidade  dos  dados.  No  entanto,  na  prática,  os  “cotovelos”  raramente  são 

óbvios  e  deve  usar-se  outro  critério  para  determinar  a  dimensionalidade  (Borgatti, 

1997). 

2.10.1. Modelos MDS

Num conjunto de  n objectos com dissimilaridades (δrs) medidas entre todos os 

pares  de  objectos  e  cuja  configuração  de  n pontos  representando  os  objectos  é 

projectada  num  espaço  p dimensional,  cada  ponto  representa  um  objecto,  sendo  o 

objecto  r representado  pelo  r-ésimo  ponto  e  as  distâncias,  não  necessariamente 

euclidianas,  entre  os  pares  de pontos  é  (drs).  O objectivo  do MDS é encontrar  uma 

configuração  tal  que  as  distâncias  (drs)  coincidam  o  mais  possível  com  as 

dissimilaridades  (δrs).  São,  segundo  Cox  et  al. (2001)  as  diferentes  noções  de 

coincidência que dão origem às diferentes técnicas de MDS.

Cox et al. (2001) mostram os dois modelos MDS que se seguem como exemplos 

de  escala  métrica,  nos  quais  a  métrica  se  refere  ao  tipo  de  transformação  de 

dissimilaridades e não ao espaço no qual uma configuração de pontos é procurada.
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Ilustração 3: Exemplo de nível de Stress por dimensão 
(adaptado de Borgatti, 1997)



MDS Clássico

Para  Cox  et  al. (2001),  se  as  distâncias  no  espaço  de  configuração  forem 

euclidianas e 

drs = δrs  para todos os r,s = 1, …, n

de modo a que as dissimilaridades sejam exactamente distâncias euclidianas, então é 

possível  encontrar  uma  configuração  de  pontos  que  assegure  a  igualdade  acima 

representada. Esta técnica trata as dissimilaridades (δrs) como distâncias euclidianas e 

utiliza  a  decomposição  espectral  de  uma  matriz  de  dissimilaridades  duplamente 

centrada. 

Segundo Venables e Ripley (2002) o MDS Clássico com distância euclideana 

equivale à Análise de Componentes Principais sem fazer a re-escala pelas correlações.

MDS com métrica de minimização quadrática

Esta  técnica  faz  a  equivalência  entre  distâncias  (drs) a  dissimilaridades 

transformadas (ƒ(δrs)), em que ƒ é uma função monotónica contínua. A função ƒ procura 

transformar  as  dissimilaridades  em  distâncias  onde  se  encontra  uma  configuração 

ajustando as distâncias associadas por mínimos quadrados a (ƒ(δrs)).

Unidimensional Scaling

Este  é  um  caso  particular  de  MDS  em  que  a  configuração  de  pontos  que 

representam os objectos é procurada apenas numa dimensão. Segundo Cox et al. (2001) 

esta única dimensão produz uma ordenação de objectos que pode ser útil numa análise. 

MDS Não Métrico

Aplica-se, de acordo com Cox et al. (2001) quando não se faz a transformação 

métrica das dissimilaridades. A transformação ƒ pode ser arbitrária mas deve obedecer 

aos constrangimentos monotonicos

δrs < δr’s’ ⇒ ƒ(δrs) ≤ (δr’s’) para todos 1≤ r, s, r’, s’ ≤ n. 

Apenas assim é possível preservar pela transformação a ordem de classificação 

das dissimilaridades. 
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Mapa de Sammon

Segundo Lerner et al. (1998), os algoritmos MDS de mapeamento não lineares 

utilizam transformações não lineares, que procuram preservar a estrutura inerente dos 

dados quando os padrões são projectados de um espaço com muitas dimensões para um 

espaço  com poucas  dimensões.  Esta  preservação  da  estrutura  inerente  dos  dados  é 

alcançada, de acordo com os autores, pela preservação das distâncias entre os padrões 

em projecção. 

O mapa de Sammon é baseado no algoritmo não linear de Sammon que mede a 

distância entre dois padrões μ e v, normalmente a métrica euclidiana, e a função de erro 

dos n padrões que minimizam o stress de Sammon definido pela fórmula:

,  sendo que  d*(μ,v)  representa  a  distância  entre  padrões  no espaço de origem, 

d(μ,v) a distância no espaço projectado e d*(μ,v) – d(μ,v) o erro.

Para  Venables  e  Ripley  (2002),  a  função  de  Sammon  põe  mais  ênfase  na 

reprodução de pequenas distâncias com precisão, que é normalmente o que se necessita.

Segundo Lerner et al. (1998), quando se emprega o procedimento de procura do mínimo 

de stress de Sammon pode-se alcançar um mínimo local. Portanto, pode ser necessário 

um número significativo de experiências com diferentes inicializações aleatórias. Para 

os autores é difícil lidar com esta desvantagem, uma vez que não existem regras para 

determinar a melhor inicialização.  No entanto,  esta pode ser baseada em informação 

obtida a partir dos dados, tais como as primeiras e segundas normas dos vectores de 

atributos ou dos eixos principais da matriz de co-variância dos dados. 

Uma outra desvantagem do mapeamento de Sammon apontada por Lerner et al. 

(1998)  é  a  sua  carga  computacional  O(n2).  A  interpretação  da  estrutura  de  dados 

projectada também se torna mais complexa. 

Além disso, este tipo de mapeamento é dependente dos dados, o que implica que 

a adição de um novo padrão requer um re-mapeamento do novo conjunto de dados, o 

que é encarado pelos autores como uma terceira desvantagem.
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Para Lerner et al. (1998), no que se refere à implementação do mapeamento de 

Sammon é  importante  perguntar-se  como seleccionar  a  função do  erro que  mede  a 

distorção da projecção. Diferentes funções do erro salientam diferentes características 

da estrutura dos dados. A função do erro descrita na equação anterior é uma das muitas 

que enfatizam a estrutura local dos dados. Outras funções salientam a estrutura global, a 

estrutura global e local ou a continuidade dos dados.

Análise de Procrustes

Cox  et  al. (2001)  reflectem  sobre  a  realização  de  várias  projecções  de 

Multidimensional Scaling com base nos mesmos objectos que dão origem a diferentes 

configurações de pontos. A análise de Procrustes dilata, traduz, reflecte e faz rotações 

de uma das configurações de pontos de modo a equivaler o melhor possível à outra. 

Deste modo, pode-se não só comparar diferentes métodos de MDS, como a evolução 

temporal  do  mesmo  tipo  de  semelhança,  para  além  de  diferentes  medidas  de 

proximidade.

Segundo Jänichen e Perner (2006), considerando duas formas  P e  O definidas 

pelo  conjunto  de  pontos  pi ∈ R2,  i =  1,  2,  …,  Np e  ok ∈ R2,  ,  k =  1,  2,  …,  No 

respectivamente.  Alinhar  as  duas  formas  consiste  em  transformar  uma  delas,  por 

exemplo O. Geralmente considera-se que a forma P = {pi} está alinhada com a forma O 

=  {ok} se  a  distância  d(P,O)  entre  as  duas  formas  não  puder  ser  diminuída  pela 

aplicação de uma transformação Ψ para P. 
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Ilustração 4: Alinhamento das formas e cálculo das fórmulas (adaptado de Jänichen e  
Perner, 2006)



De acordo com os autores, a distância Procrutes entre dois conjuntos de pontos 

P  e  O é  definida  como  o  somatório  do  quadrado  das  distâncias  entre  pontos 

correspondentes:

onde  R(θ)  é  a  rotação  da  matriz,  µp e  µo são  os  centróides do  objecto  P  e  O 

respectivamente, σp e σo são os desvios padrões da distância de um ponto ao centróide 

das  formas e  NPO é  o número de correspondências  de pontos entre  os  conjuntos  de 

pontos  P  e  O.  Este  exemplo  mostra,  segundo  os  autores,  que  o  conhecimento  das 

correspondências é um pré-requisito importante para calcular distâncias entre formas. 

Se  as  formas  forem  definidas  por  um  conjunto  de  marcos,  o  conhecimento  da 

correspondência  entre  pontos  é  implícita.  No  entanto,  nem  sempre  tal  situação  é 

possível.  É,  então,  necessário  determinar  automaticamente  as  correspondências  de 

pontos entre os pontos das formas alinhadas P e O. 

As várias formas de alinhamento de formas diferem, segundo Jänichen e Perner 

(2006), no tipo de mapeamento e na medida de distância escolhida. 
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3. Da Teoria dos Grafos à Análise de Redes 

Sociais

Segundo Iacobucci  (1994),  a  teoria  dos  grafos  permite  uma representação  das 

redes sociais  como um modelo de um sistema social  que consiste  num conjunto de 

actores  e  os  laços  entre  eles.  O  autor  entende  por  modelo  uma  representação 

simplificada  que  contém  alguns,  mas  não  todos,  os  elementos  da  situação  que 

representa. Quando um grafo é utilizado como modelo de uma rede social, os pontos 

(nós ou vértices), utilizam-se, de acordo com o autor, para representar actores. As linhas 

(ou arcos) que ligam os pontos são utilizadas para representar os arcos entre actores. 

A  representação  visual  de  dados  de  um  grafo  ou  sociograma  possibilita  aos 

investigadores descobrir padrões que, de outro modo, não seriam detectados. Segundo 

Iacobucci (1994), as matrizes são um modo alternativo de representar e sumarizar dados 

de rede. Uma matriz contém exactamente a mesma informação de um grafo, mas, de 

acordo com este autor, é mais útil para análise computacional.

De acordo com Feldman e Sanger (2007), no contexto do text mining, as técnicas 

de  link analysis podem ser aplicadas aos resultados da fase de pré-processamento dos 

sistemas de Infomation Extraction, Term Extraction e categorização de texto.

3.1. Conceitos da Teoria dos Grafos

Na presente secção apresentam-se os conceitos atómicos elementares da teoria dos 

grafos.

3.1.1. Grafo

Iacobucci (1994) refere que um grafo é um modelo para uma rede social com 

uma relação dicotómica não direccionada. Ou seja, um arco entre cada par de actores 

está presente ou ausente. Um grafo é formado por dois conjuntos de informação: um 

conjunto de nós e um conjunto de linhas entre pares de nós. Um grafo sem ciclos e que 

não inclui mais do que uma linha entre pares de nós denomina-se grafo simples. 
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3.1.2. Subgrafo

Um  subgrafo  é  um  subconjunto  de  nós  e  arcos  de  um  determinado  grafo. 

Segundo o autor,  existem dois tipos especiais  de subgrafos. Um constituído por um 

subconjunto de nós e por todas as linhas que existem entre eles.  Este é um tipo de 

subgrafo  gerado com base nos  nós.  O outro tipo  é  constituído  por  subconjuntos  de 

linhas e por todos os nós que incidem com elas. Este é um tipo de subgrafo gerado com 

base nas linhas.

Uma  díade  representa,  segundo  Iacobucci  (1994),  um  par  de  actores  e  os 

possíveis arcos entre eles. É um subgrafo gerado com base nos nós, constituído por um 

par de nós e o arco entre eles. Num grafo, um par não ordenado de nós só se pode 

apresentar em dois estados – ou os nós são adjacentes ou não são adjacentes.  Deste 

modo, só existem dois estados de díade para uma relação não direccionada representada 

como grafo – os actores estão, ou não, ligados por um arco.

A análise de tríades também se baseia em subgrafos constituídos por três nós, e 

os arcos entre eles. Uma tríade pode apresentar quatro estados num grafo, dependendo 

do número de linhas presentes entre os três nós. 

3.1.3. Grau Nodal

Chama-se grau nodal ao número de linhas que incidem num determinado nó. De 

igual modo, é o número de nós que lhe são adjacentes.  O número varia  entre  0,  se 

nenhum nó lhe for adjacente até ao equivalente à diferença entre o número de nós e 1, se 

um dado nó for adjacente a todos os outros. Um nó com um grau igual a 0 denomina-se 

isolado (Iacobucci,  1994).  A média  do grau nodal  é  uma estatística  que sumariza  a 

informação sobre todos os actores na rede.

Apesar  de  o  grau  nodal  ser  um conceito  que  considera  o  número  de  linhas 

incidentes com cada nó, também se pode considerar, de acordo com Iacobucci (1994), o 
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Ilustração 5: Estados possíveis de uma tríade num grafo



número e a proporção de linhas no grafo como um todo. O número máximo de linhas é 

determinado pelo número de nós, sendo o seu máximo representado pela expressão g(g-

1)/2, onde g é o número de nós.

3.1.4. Densidade

A densidade de um grafo é a proporção das linhas possíveis que estão, de facto, 

presentes  no  grafo.  É  o  rácio  entre  o  número  de  linhas  presentes  e  o  seu  máximo 

possível.

3.1.5. Passeio

Segundo Iacobucci (1994), a listagem de um passeio representa uma sequência 

de nós incidentes e linhas que começam e acabam nesses nós. A extensão de um passeio 

é o número de ocorrências de linhas. 

Trilhos e  caminhos são,  de  acordo  com  Iacobucci  (1994),  passeios  com 

características especiais. Um trilho é um passeio no qual todas as linhas são distintas, 

embora alguns nós possam ser incluídos mais de uma vez. Um caminho é um passeio no 

qual todos os nós e todas as linhas são distintos. 

3.1.6. Grafo (Des)Ligado

Para Iacobucci (1994) uma importante propriedade que caracteriza um grafo é 

ele ser ou não ligado. Considera-se que um grafo é ligado se há um caminho entre todos 

os pares de nós. Num grafo desligado, os nós podem ser particionados em dois ou mais 

subconjuntos,  entre  os  quais  não  existem  caminhos.  Os  subgrafos  ligados  são 

denominados componentes. 

3.1.7. Geodésico

É provável, segundo Iacobucci (1994), que existam vários caminhos entre um 

dado par de nós. Esses caminhos também podem diferir em comprimento. Ao caminho 

mais curto entre dois nós chama-se  geodésico. Se existir mais do que caminho mais 
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curto entre um par de nós, existem dois ou mais geodésicos. A distancia geodésica entre 

dois nós define-se como a extensão de um geodésico entre eles. 

3.1.8. Excentricidade

A excentricidade ou número de associação de um nó é, de acordo com Iacobucci 

(1994),  a  maior  distância  geodésica  entre  esse  nó  e  um  outro  qualquer.  Também 

segundo este autor, o diâmetro de um grafo ligado é a extensão do maior geodésico 

entre  quaisquer  pares  de  nós.  O  diâmetro  de  um subgrafo  é  a  extensão  do  maior 

geodésico no interior desse subgrafo. 

3.1.9. Nó de Corte e Nó Ponte

Iacobucci (1994) refere que, numa rede de comunicações, um actor considerado 

como nó de corte ocupa uma posição crítica, uma vez que se for removido da rede, a 

restante  fica  com  dois  subconjuntos  de  actores  entre  os  quais  não  passa  qualquer 

comunicação. O conceito de nó de corte pode, segundo o autor, estender-se a um só nó 

ou a um conjunto de nós, considerados necessários para manter o grafo ligado. Um 

conjunto de nós necessário para manter essa ligação denomina-se agrupamento. 

Existe, segundo Iacobucci (1994), uma noção semelhante à de nó de corte para as linhas 

ponte. Uma ponte é uma linha crítica para a ligação de um grafo. 

3.1.10. Coesão

Um outro conceito apresentado por Iacobucci (1994) refere-se à conectividade 

de  um  grafo  que  mede  a  sua  coesão.  Um  grafo  é  coeso  se  apresentar  linhas 

relativamente frequentes,  muitos nós com graus elevados ou caminhos relativamente 

curtos ou numerosos entre pares de nós. Os grafos coesos têm muitos geodésicos curtos 

e diâmetros pequenos relativamente ao seu tamanho. Se um grafo não for coeso fica 

vulnerável à remoção de nós ou linhas. Isto implica ficar mais susceptível de se tornar 

desligado.

3.1.11. Relações Direccionadas

Muitas das relações nos grafos são direccionadas (Iacobucci, 1994). Chamam-se 

relações direccionadas se os arcos forem orientados de um actor para outro. O autor 
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exemplifica este tipo de ligação com as relações de importação/exportação entre nações. 

No presente trabalho assume-se que as relações não são direccionadas.

3.2. Análise de Redes Sociais

Na presente secção apresentam-se os conceitos atómicos elementares da análise 

de redes sociais.

3.2.1. Actor

A  análise  de  redes  sociais  procura  compreender  as  ligações  entre  entidades 

sociais e as implicações dessas mesmas relações. As entidades sociais são denominadas, 

segundo Wasserman e Faust (1994), como actores. Os actores podem ser, deste modo, 

indivíduos ou unidades colectivas.  No entanto,  os autores chamam à atenção para o 

facto  de  que  a  utilização  do  termo  actor  não  significa  que,  necessariamente,  estas 

entidades tenham a capacidade de actuar. Muitas aplicações de redes sociais focalizam-

se em grupos de actores do mesmo tipo, por exemplo, pessoas num grupo de trabalho. A 

esses  grupos  os  autores  chamam redes  unimodais. No entanto,  ainda  segundo estes 

autores, outros métodos permitem encarar os actores a níveis ou tipos conceptualmente 

diferentes ou a partir de diferentes conjuntos.

3.2.2. Arco relacional

Os actores estão ligados entre si por arcos sociais. Segundo Wasserman e Faust 

(1994)  existem  muitos  tipos  de  arcos,  mas  a  característica  que  os  define  é  o 

estabelecimento de uma relação entre um par de actores. Alguns exemplos mais comuns 

de arcos utilizados na análise de redes podem ser a avaliação de uma pessoa por outra, 

associação ou afiliação, relações formais ou relações biológicas. 

3.2.3. Subgrupo

Wasserman  e  Faust  (1994)  definem  um subgrupo  como  um subconjunto  de 

actores e todos os arcos entre eles. Uma das principais preocupações da análise de redes 

sociais tem sido localizar e estudar subgrupos utilizando critérios específicos. São casos 

particulares de subgrupos, com tratamento especial na teoria das redes sociais, as díades 

e as tríades, isto é, pares e trios de actores, respectivamente, e os arcos a si associados.
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3.2.4. Grupo

De acordo com Wasserman e Faust (1994), a análise de redes não se preocupa 

apenas com coleccções de díades, tríades ou subgrupos. Para estes autores, o poder da 

análise de redes está na sua capacidade de modelar as relações entre sistemas de actores. 

Um sistema compõe-se de arcos  que  ocorrem entre  membros  do mesmo grupo.  Os 

autores definem grupo como o conjunto de todos os actores nos quais os arcos podem 

ser medidos. No entanto, os actores do grupo devem estar juntos num conjunto mais ou 

menos  delimitado.  Assim,  os  autores  definem  grupo  mais  precisamente  como  um 

conjunto  finito  de  actores  que,  por  razões  empíricas,  conceptuais  ou  teóricas,  são 

tratados como um conjunto finito de indivíduos nos quais são realizadas medidas de 

rede.

3.2.5. Relação

Wasserman e  Faust  (2004)  chamam relação  à  colecção  de  arcos  de um tipo 

específico  que  ocorre  entre  membros  do  grupo.  Para  qualquer  grupo  de  actores  é 

possível medir diferentes relações. No entanto, os autores enfatizam que a relação se 

refere a um conjunto de arcos de determinado tipo medidos em pares de actores a partir 

de  um conjunto  de  actores  específico.  Os  arcos  só  existem  entre  pares  de  actores 

específicos. 

3.2.6. Rede social

Para Wasserman e Faust (1994) uma rede social é um ou vários conjuntos finitos 

de actores e a relação ou relações definidas neles. 

3.2.7. Centralidades

De  acordo  com  Feldman  e  Sanger  (2007),  a  noção  de  centralidade permite 

identificar os actores principais e mais poderosos, ou como referem Wasserman e Faust 

(1994) mais proeminentes, de uma rede social.  É necessário atender especialmente a 

estes actores, quando se monitoriza o comportamento de uma rede.

Wasserman  e  Faust  (1994)  ilustram  as  medidas  básicas  através  de  grafos 

estilizados com sete actores em forma de estrela, circulo e linha.
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A  centralidade  é  um  atributo  estrutural  dos  vértices  numa  rede,  não  se 

relacionando, segundo Feldman e Sanger (2007), com as características dos objectos 

representados por esses vértices. Do mesmo modo, Wasserman e Faust (1994) referem 

que a centralidade é um conceito que procura quantificar as ideias do grafo teórico sobre 

a proeminência de um actor dentro de uma rede, resumindo as relações estruturais entre 

os vértices.

Existem,  de  acordo  com os  autores  referidos,  várias  medidas  de  centralidade. 

Neste trabalho serão abordadas as seguintes, já que a parte prática desenvolve apenas a 

abordagem  de  grafos  não  direccionados:  degree  centrality,  closeness  centrality, 

betweness centrality, eigenvector centrality e power centrality. 

Degree Centrality

Em relação à primeira - degree centrality – pode dizer-se que um actor com alto 

grau de centralidade mantém numerosos contactos com outros actores da rede. Segundo 

Wasserman e Faust (1994), os actores apresentam maior centralidade na medida em que 

têm  acesso  e/ou  influência  sobre  os  outros.  Um  actor  central  ocupa  uma  posição 

estrutural  -  a  sua  localização  na rede  -,  que lhe  permite  trocar  grandes  volumes  de 

informação e realizar  outras transacções  de recursos com outros  actores.  Os actores 

centrais  estão localizados  no centro ou perto  dele  nos diagramas de rede de espaço 
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Ilustração 6: Representação de relações em forma de círculo,  
estrela e cadeia (adaptado de Wasserman e Faust, 1994)



social. Pelo contrário, um actor periférico mantém poucas ou nenhumas relações e está, 

deste modo, localizado espacialmente nas margens do diagrama da rede.

O  actor-level  degree centrality é,  simplesmente,  o número de graus de um nó 

(d(ni)) correspondente a um actor num grafo não direccionado.

Closeness Centrality

As medidas de degree centrality podem ser criticadas, de acordo com Feldman e 

Sanger (2007), porque apenas consideram as ligações directas  de uma entidade  (um 

actor) em vez de considerarem as relações indirectas com todas as outras entidades (os 

outros actores). Uma entidade pode estar directamente ligada a um grande número de 

outras entidades que podem estar isoladas da rede. Tal entidade apenas é central  na 

vizinhança da rede.

Para  resolver  este  problema  pode  usar-se  a  medida  closeness  centrality.  Esta 

baseia-se  no  cálculo  das  distâncias  geodésicas  entre  a  entidade  e  todas  as  outras 

entidades na rede. Podem-se utilizar distâncias geodésicas directas ou indirectas entre as 

entidades. As somas das distâncias geodésicas para cada entidade denomina-se farness  

Cc(ni) desta  em relação  a  todas  as  outras.  Esta  pode  converter-se  numa medida  de 

closeness  centrality  Cc(ni) calculando  o  seu  recíproco.  Esta  medida  pode  ser 

normalizada dividindo-a pela closeness da entidade mais central, tendo em conta que g 

representa o número de nós. 

Betweeness Centrality

A betweeness centrality mede, segundo Feldman e Sanger (2007), a eficácia com 

que um vértice se liga às várias partes da rede. Entidades que se localizam em muitos 

caminhos geodésicos entre outros pares de entidades são mais poderosos, uma vez que 
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controlam o fluxo de informação entre os pares ou, como referem Wasserman e Faust 

(1994), a troca de recursos, podendo cobrar uma taxa ou comissão pelos serviços de 

transacção prestados.  Assim, de acordo com  Feldman e Sanger (2007),  quanto mais 

outras entidades dependem de uma para fazer ligações, mais poder tem esta última. No 

entanto, se duas entidades estão ligadas por mais do que um caminho geodésico e uma 

dada entidade não está neles todos, perde poder. Ao adicionar-se, para cada entidade a 

proporção  de  tempo  que  esteve  entre  outras  entidades  para  transmitir  informação, 

obtém-se a sua  betweeness centrality. Esta medida pode ser normalizada, segundo os 

autores, dividindo-a pelo número máximo possível da medida do betweeness que essa 

entidade poderia ter tido.

Em que  gjk representa o número de caminhos geodésicos que ligam nj a  nk e  gjk 

representa o número de caminhos geodésicos que ligam nj a nk e passam por ni.

Eigenvector Centrality

Relativamente à medida eigenvector centrality, Feldman e Sanger (2007) referem 

que a ideia principal que lhe está subjacente é que as entidades que recebem muitas 

comunicações  de  outras  que estão bem relacionadas  são fontes  de informação mais 

valiosas  e,  como  tal,  devem  ser  consideradas  centrais.  Os  scores da  eigenvector  

centrality, correspondem a valores do eigenvector principal da matriz de adjacência M. 

O vector v satisfaz a equação λv = Mv, onde λ é o eigenvector correspondente e M 

é a matriz de adjacência. 

O score de cada vértice é proporcional à soma das centralidades dos eigenvector 

vizinhos.  Vértice  com  scores altos  de  eigenvector  centrality estão  ligados  a  muitos 

outros vértices com scores altos que, por sua vez, estão ligados a muitos outros vértices, 

e assim sucessivamente. O score mais alto será obtido pelos vértices que são membros 

de grandes cliques ou p-cliques. 

De  acordo  com Feldman  e  Sanger  (2007),  além das  medidas  de  centralidade 

individual de vértices, pode-se atribuir um número entre 0 e 1 que sinalizará o nível de 

centralidade de toda a rede. As medidas de centralidade da rede são calculadas tendo 

por  base  os  valores  de centralidade  dos  vértices  da  rede.  Assim,  para  cada  tipo  de 

medida de centralidade individual  obtém-se uma medida de centralidade associada à 
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rede. Uma estrutura de rede tipo circulo tem um valor de centralidade de rede igual a 0. 

Uma rede estruturada em forma de estrela tem um valor de centralidade igual a 1.

3.2.8. Algoritmos de Visualização de Grafos

Para se poderem visualizar grandes redes num ecrã é necessário, de acordo com 

Feldman e Sanger (2007), utilizar algoritmos de layout automático.  Estes algoritmos 

apresentam os grafos de um modo estético, sem qualquer intervenção do utilizador. Esta 

aparência  dos  grafos  tem por  objectivo  expor  simetrias  e  tornar  o  desenho  o  mais 

compacto possível ou, em alternativa, preencher o espaço disponível para o desenho. 

Muitos dos critérios estéticos de “nível superior”, como referem os autores, são 

consequências  implícitas  do  número  minimizado  de  cruzamentos  de  arcos;  do 

comprimento de arcos distribuído uniformemente; das posições de vértice distribuídas 

uniformemente  na  área  do  grafo;  das  distâncias  entre  vértice-arco  suficientemente 

grandes e da resolução angular suficientemente grande entre arcos. 

De acordo com Feldman  e  Sanger  (2007),  os  algoritmos  force-directed ou de 

molas estão entre as estratégias mais comuns de layout automático da rede. Estes tratam 

o conjunto de vértices e de arcos como um sistema de forças, sendo o layout um estado 

de equilíbrio do sistema. 

Os arcos entre vértices são representadas como uma força atractiva, ao passo que 

os  distintos  vértices  são  empurrados  por  algum constrangimento  que  previne  serem 

desenhados  no  mesmo  ponto.  O  método  procura  um  equilíbrio  entre  estes 

constrangimentos contraditórios. Kamada e Kawai, bem como Fruchterman e Reingold 

introduziram dois  algoritmos  de  layout,  dando  origem a  métodos  com o  seu  nome 

(Feldman e Sanger, 2007).

De seguida apresenta-se um grafo produzido a partir do método Force-Directed a 

partir do estudo descrito na parte metodológica. A descrição dos actores (nós) encontra-

se na tabela do anexo 1.
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Método de Kamada e Kawai 

Kamada e Kawai modelaram um grafo como um sistema de  molas. Cada dois 

vértices  estão ligados por uma mola cujo comprimento de repouso é proporcional  à 

distância teórica do grafo entre as suas duas pontas terminais. A rigidez de cada mola é 

inversamente proporcional ao quadrado do seu comprimento de repouso. A optimização 

do algoritmo utilizado pelo método de Kamada e Kawai tenta minimizar a energia total 

do  sistema  e  alcança  uma  convergência  mais  rápida  calculando  as  derivadas  das 

equações de força. Um dos principais benefícios deste método é poder ser utilizado para 

desenhar grafos ponderados se os comprimentos dos arcos forem proporcionais aos seus 

pesos.  Este método prossegue movendo um vértice  de cada vez,  escolhendo o mais 

promissor, isto é, aquele com o valor máximo de gradiente (Feldman e Sanger, 2007).

Método de Fruchterman-Reingold

O método Fruchterman-Reingold utiliza uma abordagem heurística simples para o 

layout forced-directed, que na prática funciona muito bem, de acordo com Feldman e 

Sanger (2007). O modelo físico que lhe está subjacente corresponde, aproximadamente, 
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Ilustração 7: Exemplo de grafo construído a partir do método 
Force-Directed



a atracção electrostática, na qual a força de atracção entre vértices ligados é equilibrada 

por uma força repulsiva entre todos os vértices. A ideia é calcular as forças atractivas e 

repulsivas em cada vértice independentemente e actualizá-los a todos iterativamente. O 

deslocamento  máximo  de  cada  vértice  em  qualquer  iteração  é  limitado  por  uma 

constante que decresce ligeiramente com cada iteração.

Análise comparativa dos métodos

Em ambos os métodos, as relações entre os vértices têm de ser expressas como 

distâncias  entre  si.  Para  os  dois  algoritmos  é  necessário  construir  uma  matriz  de 

dimissilaridade. No algoritmo de Kamada e Kawai esta matriz é construída a partir das 

distâncias  geodésicas  entre  os  vértices.  No algoritmo  de  Fruchterman  e  Reingold  a 

matriz  é  construída  directamente  a  partir  de  adjacências  entre  os  vértices.  Segundo 

Feldman e Sanger (2007), os métodos baseados em mola têm muito sucesso com grafos 

pequenos, de cerca de 100 vértices. 

Os  métodos  force-directed,  apesar  de  serem  bastante  úteis  na  exposição 

automática  das  simetrias  dos  grafos,  apresentam,  na  opinião  de  Feldman  e  Sanger 

(2007), várias desvantagens. Assim, os autores referem que estes métodos têm vários 

custos computacionais e não fornecem garantias de encontrar o melhor layout, visto que 

se  baseiam  em  heurísticas.  Além  disso,  estes  métodos  comportam-se  como  caixas 

negras e, assim, é praticamente impossível incorporar constrangimentos adicionais no 

layout.  Mesmo  quando  os  grafos  são  mais  simples  é  possível  que  se  obtenham 

cruzamentos  de  arcos.  Para  terminar,  os  autores  referem que  estes  métodos  apenas 

procuram optimizar  a  localização de vértices  e arcos e ignoram a forma exacta  dos 

vértices ou a possibilidade de estes apresentarem labels.

3.3. Visualização

De acordo com Feldman e Sanger (2007), os sistemas de  Text Mining têm de 

fornecer aos utilizadores ferramentas para que possam interagir  com os dados. Essas 

ferramentas,  geralmente,  dependem  de  abordagens  gráficas  bastante  simples.  No 

entanto, em grandes colecções de documentos, a grande abundância de padrões e de 

características conduziram os autores de sistemas de Text Mining a criarem modos de 

visualização mais sofisticados, de modo a facilitar a interactividade dos utilizadores. As 

80

Análise de Proximidade entre Investigadores



ferramentas de visualização originam, geralmente, interfaces gráficos mais sofisticados 

que  procuram  estimular  e  explorar  as  capacidades  visuais  dos  utilizadores  na 

identificação dos padrões. 

As abordagens de visualização individual apresentam, segundo Feldman e Sanger 

(2007),  vantagens  sobre as baseadas em formatos de navegação,  no que se refere  à 

apresentação  de  padrões  de  dados.  Essas  vantagens  são  apresentadas  pelos  autores: 

concisão, isto é, a capacidade de apresentar, ao mesmo tempo, grandes quantidades de 

diferentes  tipos  de  dados;  relatividade  e  proximidade,  ou  seja,  a  capacidade  de 

apresentar  com  facilidade  agrupamentos,  tamanho  relativos  dos  agrupamentos, 

similaridade  e  distância  entre  eles,  bem  como  outliers nos  dados  resultantes  de 

consultas;  análise  com  contexto,  que  é  a  capacidade  de  interagir  com  algumas 

características destacadas e ao mesmo tempo situar essas características no seu contexto 

relacional; pormenorização, isto é, a capacidade de rápida e facilmente passar do nível 

micro para o macro, num só passo ou por incremento; estimulação da parte direita do 

cérebro, ou seja, a capacidade de permitir a interacção do utilizador com dados textuais, 

guiada não só por intenções de procura deliberadas e premeditadas, mas também como 

resultados  de  processos  cognitivos  intuitivos,  reactivos  ou  orientados  espacialmente 

para identificar padrões de interesse.

No entanto,  Feldman e Sanger  (2007)  chamam a atenção para o facto de que 

demasiadas  funcionalidades  gráficas  no  interface  de  visualização  não  o  tornam 

necessariamente  o  mais  apropriado  para  as  tarefas  de  pesquisa.  Ferramentas  de 

visualização excessivamente complexas podem sobre-ajustar ou inibir a exploração de 

dados textuais. 

3.3.1. Grafos Circulares

Para Feldman e Sanger (2007) os grafos circulares são uma abordagem visual que 

acomoda  de  uma  forma  sintética  uma  grande  quantidade  de  informação  em  duas 

dimensões. Os autores consideram este formato útil para visualizar padrões de regras de 

associação e apresentação de informação categórica.

O grafo circular,  como o nome sugere, distribui à volta de uma circunferência 

itens representados pelos vértices que se interligam com arcos que revelam as relações 

entre os mesmos.
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Segundo Feldman e Sanger (2007), os elementos de estilo como a cor e a grossura 

dos arcos podem ser utilizados para fornecer informação sobre a natureza das relações, 

como a direcção e a amplitude. Um exemplo deste tipo pode encontra-se na ilustração 

seguinte obtido na parte metodológica deste trabalho. A descrição dos actores encontra-

se na tabela do anexo 1. 

3.3.2. Grafos Simples de Associação de Conceitos (ou Actores)

Os grafos simples de associação entre conceitos focam-se, segundo Feldman e 

Sanger  (2007)  na  representação  de  associações.  Uma  grafo  simples  de  associação 

consiste numa representação gráfica em que os arcos ligam um conjunto de diferentes 

conceitos (que também podem ser actores).  Geralmente,  os conceitos ligados são de 

uma determinada categoria. Em cada vértice existe apenas um conceito.  Dois conceitos 

são ligados por uma aresta ou arco se a sua semelhança, no que se refere a função, for 

maior do que um determinado limite. 
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Ilustração 8: Grafo Circular representando ligações entre 
investigadores do CRACS



Um  grafo  simples  de  associação  de  conceitos  pode  ser  não  direccionado  ou 

direccionado,  embora,  segundo  Feldman  e  Sanger  (2007),  os  primeiros  sejam mais 

comuns. 

Na ilustração seguinte apresenta-se um subgrafo de associação de actores, com a 

inclusão  nos  nós  do peso dessa associação  (semelhança  cosseno).  A explicação  dos 

actores encontra-se na tabela do anexo 1.

3.3.3. Classes de Equivalência

De acordo com Feldman e Sanger (2007) podem ser construídos muitos pares de 

subconjuntos  a  partir  de  uma  dada  categoria  de  conceitos.  Cada  um  desses  pares 

representa  uma  associação  possível  entre  subconjuntos  de  conceitos.  Mesmo que  o 

limite da função de semelhança seja aumentado, o grafo resultante pode apresentar uma 

estrutura muito complexa. Assim, os autores apresentam várias relações de equivalência 

para  construir  classes  de  equivalência  de  associações.  Apenas  uma  associação 

representativa de cada classe será incluída no grafo de palavras-chave no caso padrão. 
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Ilustração 9: Exemplo de um grafo simples de 
associação de conceitos



Uma  primeira  equivalência  apresentada  pelos  autores  denomina-se  equivalência  de 

cobertura. Duas associações são  cobertura-equivalentes se têm a mesma cobertura. E 

exemplificam: (Irão, Iraque)  ⇒ (Kuwait, EUA) é equivalente a (Irão, Iraque, Kuwait) 

⇒ EUA porque ambos apresentam a mesma cobertura (Irão, Iraque, Kuwait, EUA). A 

associação com maior semelhança é seleccionada como representativa de uma classe de 

equivalência de cobertura. 

Outra  relação  de  equivalência  apresentada  pelos  autores  é  a  equivalência  de  

contexto. Duas relações são contexto-equivalentes se são idênticas mesmo num contexto 

diferente. Ou seja, duas associações são idênticas quando os conceitos que aparecem em 

ambos os lados são eliminados por cada associação. O exemplo apresentado é (Irão, 

Iraque) ⇒ (Irão, EUA) é equivalente a (Kuwait, Iraque) ⇒ (Kuwait, EUA). A primeira 

associação estabelece uma relação entre Iraque e EUA no contexto do Irão, enquanto a 

segunda está relacionada com o contexto do Kuwait. As associações livres de contexto 

são  seleccionadas  como representativas  desta  classe  de  equivalências  (por  exemplo, 

Iraque ⇒ EUA). 

Feldman e Sanger (2007) falam também de associações de ordem parcial – uma 

associação  A1 é  mais  forte do que uma associação  A2 se a cobertura  de A1 é um 

subconjunto da cobertura de A2. Como casos especiais desta ordenação o lado esquerdo 

e direito são tratados separadamente. 

Seleccionar o representante de uma classe de equivalência ou a associação mais 

forte pode ser aplicado, como referem Feldman e Sanger (2007), como um filtro básico 

de redundância. 

Na  área  de  aplicação  de  colecção  de  documentos,  os  utilizadores  estão 

interessados,  principalmente,  nos  conjuntos  de  conceitos  frequentes  quando  se 

concentram  na  navegação  ou  na  recolha básica. Estes  conceitos  frequentes  são 

considerados,  segundo  Feldman  e  Sanger  (2007)  como  consultas  de  recolha  de 

informação que são encontradas pelo sistema. 

Quando os utilizadores procuram ter mais conhecimento do domínio representado 

numa colecção de documentos, os utilizadores muitas vezes têm de interagir com regras 

de associação de modo a modelarem as diversas medidas e os filtros de refinamento 

para explorar a natureza das relações conceptuais no domínio. Deste modo, os conjuntos 
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de  conceitos  são  incluídos  como  nós  activos,  activando  uma  consulta quando  são 

seleccionados pelo utilizador.

3.3.4. Operações interactivas com grafos de conceitos simples

De acordo com Feldman e Sanger (2007), um dos factores mais importantes para 

a utilização ferramentas de visualização é promover a interactividade do utilizador. Os 

grafos de conceitos são importantes facilitadores das operações de interactividade. Os 

utilizadores  podem levar  a  cabo tais  operações  pela  manipulação  de  elementos  nos 

grafos que executam certos tipos de actividades do sistema.

Os  autores  exemplificam  algumas  das  operações  que  se  podem  efectuar: 

operações  de  suporte  de  navegação,  operações  de  pesquisa,  operações  de  ligação  e 

operações de apresentação. 

Feldman  e  Sanger  (2007)  referem que  as  operações  de  suporte  de  navegação 

permitem o  acesso  ao  acervo  documental  subjacente  a  partir  do  interface  visual  do 

conjunto de conceitos. Um conjunto de conceitos corresponde a uma consulta que pode 

ser encaminhada para a colecção que está a recolher esses documentos, que incluem 

todos os conceitos do conjunto. Deste modo, cada conjunto de conceitos que aparece 

num grafo pode ser activado para fins de navegação. Além disso, conjuntos derivados 

baseados em operações de conjunto podem ser activados para recolha.

As operações de pesquisa definem, de acordo com os autores, novas tarefas de 

pesquisa relacionadas com os vértices ou associações num grafo. Um grafo apresenta o 

resultado de uma pesquisa relacionando conjuntos de conceitos ou de associações. Esta 

pesquisa pode ser refinada seleccionando um conjunto de referência ou associações no 

grafo resultante. 

Segundo  Feldman  e  Sanger  (2007)  as  operações  de  ligação  combinam  vários 

grafos  de  conceitos.  São  seleccionados  os  elementos  de  um  grafo  e  os  elementos 

correspondentes num segundo grafo são destacados. Pode, então, distinguir-se três tipos 

de grafos de ligação: ligações entre grafos de conjuntos, entre grafos de associação e 

entre grafos de conjuntos e associação. A associação de grafos baseia-se na construção 

de correspondências entre dois conjuntos ou padrões de associação. 

Para  os  autores,  uma  primeira  classe  de  interacções  relaciona-se  com  várias 

opções de apresentação dos grafos e incluem a ordenação, a expansão ou colapso, a 
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filtragem ou a  busca  e  zoom de  vértices,  arcos  ou  regiões  dos  grafos.  Todas  estas 

operações  na  camada  de  apresentação  podem  facilitar  a  usabilidade  e,  como 

consequência, aumentar a interacção dos utilizadores. No entanto, algumas operações, 

como as  de  zoom,  podem,  em algumas  situações,  ter  um impacto  substancial  no já 

grande poder que apresentam os sistemas de visualização.

De  acordo  com  Feldman  e  Sanger  (2007),  os  grafos  de  conceito  simples 

apresentam  algumas  desvantagens.  A  funcionalidade  e  usabilidade  destes  grafos 

tornam-se mais difíceis e limitadas com grandes níveis de dimensionalidade dos dados 

que conduzem os modelos. As hierarquias com grande número de vértices e de relações 

entre  múltiplos  vértices  pais  podem  ser  difíceis  de  visualizar  graficamente  pelo 

utilizador dos sistemas de  Text Mining. Além disso, existem limitações na interacção 

dentro  da  própria  estrutura  de  formato  dos  grafos.  Os  diagramas  em árvore  podem 

apresentar “hotspots” que permitem a ligação a outros grafos e os grafos de ligação em 

círculo podem ser elaborados para suportar operações de refinamento como a podagem. 

No entanto, ambas as formas são relativamente rígidas, mais úteis para representações 

mais  pequenas,  com  um  número  limitado  de  vértices  que  podem  ser  visualmente 

percorridos de modo a perceber padrões. 

Assim, concluem os autores, os grafos de conceito simples são menos flexíveis na 

exploração de relações complexas do que outras abordagens de visualização, como os 

paradigmas tridimensionais.

3.3.5. Mapas de Ligação de Categorias

De acordo com Feldman e Sanger (2007), os grafos circulares fornecem uma base 

para os mapas de ligação de categorias, uma outra ferramenta de visualização útil no 

text mining.  Este  tipo de mapa constrói-se sobre um grafo circular  orientado para a 

associação ao incluir a dimensão adicional do contexto da categoria para os conceitos 

no grafo. Os mapas de ligação de categorias mostram associações entre conceitos de 

várias categorias, sendo que todos pertencem a um contexto particular. 

É necessário, segundo os autores, prestar uma atenção especial à formatação dos 

elementos gráficos e textuais na periferia do círculo, quando se constroem os mapas de 

ligação de categorias.
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A ilustração seguinte constitui um exemplo de Mapa de Geração de Categorias 

gerado  no  programa  Pajek  a  partir  dos  dados  gerados  na  parte  metedológica.  A 

descrição dos nomes encontra-se na tabela do anexo 1.

3.3.6. Grafo de Rede de Mola incorporada (Spring-embedded)

Segundo  Feldman  e  Sanger  (2007)  as  diferentes  abordagens  de  visualização 

beneficiam as actividades de análise de ligações, uma vez que oferecem pistas espaciais 

e de  layout que rapidamente permitem perceber a proximidade relativa que existe na 

relação  entre  conceitos.  Mola  incorporada  é  uma técnica  de  geração  de  grafos  que 

distribui os vértices num plano bidimensional com algum nível de separação, enquanto 

procura manter ligados os vértices próximos relativamente a algum tipo de sistema de 

ponderação.

Na criação  de um grafo de rede de mola incorporada cada vértice  é encarado 

como uma “partícula carregada” dentro de um modelo de grafo que simula um sistema 

de closed-force. Esta formulação cria uma força repulsiva entre cada par de vértices no 

sistema. Por outro lado, cada arco do grafo é modelada com uma mola que aplica uma 

força de atracção entre os pares de vértices que liga (Feldman e Sanger, 2007).

Como referem os autores o grafo de mola incorporada é concebido em iterações 

que calculam a totalidade das forças repulsivas e de atracção que actuam nos vértices 
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Ilustração 10: Exemplo de um Mapa de Ligação de Categorias gerado no Pajek

Pajek

L PB

L PQB

L RC

C MEC

C VSC

C ID C AF C NF

L DF

L JG

L JFG

L AJ

C JPL

L RL

C LL

L JMM

C PM

L MPC RRC FS

L CS

L PS

L LT

L JV



dentro do sistema fechado. No final de cada iteração, todos os vértices do sistema são 

deslocados  de  acordo  com  as  forças  aplicadas  durante  os  respectivos  cálculos  de 

iteração.

No  entanto,  segundo  estes  autores,  fazer  correr  um  algoritmo  com  mola 

incorporada é apenas uma etapa do processo, que também inclui algumas rotinas de pré-

processamento,  para  reduzir  a  complexidade  e  heurística,  de  modo  a  permitir 

estabelecer  agrupamentos e  a realizar  outros processos que promovam a geração de 

grafos de mola incorporada mais rapidamente em situações de geração do grafo em 

tempo real. 

O  tamanho  dos  grafos  de  mola  incorporada  pode  variar  entre  uma  pequena 

quantidade de vértices, até centenas de milhares deles. Se os vértices estiverem todos 

ligados por arcos, o grafo toma o nome de grafo de molas ligadas (connected spring). 

Aqueles que apresentam uma rede discreta de vértices denominam-se grafos de molas 

desligadas (disconnected spring). 

De acordo com Feldman e Sanger (2007), a capacidade que um grafo com mola 

incorporada apresenta, para além de fornecer pistas visuais, de modelar redes bastante 

grandes  torna-os  duplamente  úteis  em  actividades  de  detecção  de  ligações  que 

envolvam grandes colecções de dados.

88

Análise de Proximidade entre Investigadores



Parte II
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4. Metodologia de Recolha e Pré-

processamento de Dados

4.1. O domínio de estudo

O presente estudo abrangeu duas Unidades de I&D da UP associadas ao Instituto 

de Engenharia de Sistemas e Computadores do Porto – INESC Porto.  A escolha do 

Laboratório de Inteligência Artificial e Apoio à Decisão (LIAAD) prendeu-se com o 

facto de ser a instituição de onde provém uma grande parte dos docentes do Mestrado 

de Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão que enquadra esta dissertação. Por 

este facto, uma validação preliminar dos dados na fase de construção da metodologia de 

extracção e de análise de proximidades automáticos é muito mais fácil. 

A escolha do Center for Research in Advanced Computing Systems (CRACS) 

deveu-se à proximidade de alguns dos seus investigadores relativamente aos do LIAAD, 

principalmente na área da aprendizagem automática, possibilitando da mesma forma 

uma melhor validação preliminar dos resultados, fornecendo ainda elementos adicionais 

para um estudo mais rico deste tipo de redes sociais.

A parte de recolha de dados pode ser um processo tão ou mais desafiador que o 

seu processamento. Tratando-se apenas de duas unidades de investigação com menos de 

30 pessoas no seu conjunto, pelo que a recolha de dados poderia ser feita manualmente 

com relativa rapidez. Mas a construção de um protótipo pressupõe o seu alargamento 

para outras unidades de investigação que poderão alargar o conjunto de nomes para os 

milhares.  Por  outro  lado,  trata-se  de  uma  forma  de  desenvolver  um  sistema  de 

identificação de associações e subsequente tradução de nomes entre diferentes fontes de 

informação – sites com listagem dos investigadores de cada instituição e bases de dados 

bibliográficas  online,  ainda  que  no  presente  trabalho  esta  parte  tenha  sido  muito 

aprofundada.  Nesta  fase  seguiu-se  a  abordagem  de  identificação  de  entidades 

referenciadas (named entities recognition) descritas na secção 3.8.2.

A base de dados bibliográfica online DBLP assume um papel central no presente 

estudo.  Ley  (2009)  caracteriza  o  DBLP  como  uma  popular  ferramenta  para 

investigadores de ciências dos computadores seguirem o trabalho dos seus colegas e 
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recolher pormenores quando agregam listas de referências para novas publicações. O 

mesmo autor refere que outra das utilizações do DBLP é construir perfis e  rankings 

sobre instituições, jornais ou conferências.

Para Ley (2009), o DBLP não é um projecto com um bom design, justificando-o 

com o facto  de ter nascido em 1993 como um pequeno servidor experimental com o 

intuito  de  testar  tecnologias  de  web.  Muitas  das  soluções  ad hoc que  se  foram 

implementando têm assumidamente um concepção pobre, beneficiando contudo de uma 

política  de  estabilidade.  A  escolha  desta  BD  deveu-se  ao  facto  de,  como  já  foi 

referenciado, se tratar de uma referência no campo das ciências dos computadores numa 

perspectiva abrangente  e, ao contrário de outras BD bibliográficas  online académicas 

de referência, os dados poderem ser livremente descarregados. Segundo Ley (2009) o 

tamanho dos registos bibliográficos do DBLP estão contidos num enorme ficheiro xml e 

ascendiam a um volume de 532 MB em Junho de 2009.

O projecto oferece uma API para trabalhar com estes dados. A disponibilidade de 

ficheiros em formato xml pressupõe uma estruturação dos dados que pode facilitar em 

muito a recolha de dados. Contudo neste trabalho optou-se por fazer a recolha de dados 

a partir do site  web. A razão para esta opção prendeu-se com o carácter experimental 

deste  estudo,  pretendendo-se  testar  conceitos que  pudessem  ser  facilmente 

generalizáveis  para  a  recolha  de  informação  noutros  sites  web,  utilizando  as 

potencialidades de tratamento de  strings do R sobre ficheiros html, isto é, um tipo de 

formato bastante menos estruturado.

Devemos ter desde logo em atenção, o que a escolha desta base de dados poderá 

significar, e que de facto confirmaremos, ao nível dos resultados. O LIAAD é, ao que 

parece,  uma  unidade  mais  heterogénea  que  o  CRACS.  Sendo  o  DBLP  uma  BD 

associada à ciência dos computadores, só vai conseguir captar de uma forma residual os 

trabalhos e respectivos investigadores do LIAAD ligados à área de Análise de Dados. 

De igual modo, as ligações entre investigadores do grupo de Investigação Operacional 

do  LIAAD  foram  captadas  de  uma  forma  ténue.  Estas  desvantagens  poderão  ser 

colmatadas no futuro pela escolha de BD mais abrangentes. 

No desenvolvimento do protótipo da aplicação de recolha de dados na linguagem 

R, utilizamos as suas funções de tratamento de strings e o pacote XML para recolher o 

texto relevante dos sites online – listagens de nomes e de publicações.
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Depois de termos ficheiros individualizados por autor com a listagem das suas 

publicações (documentos), recorremos ao pacote  tm, que contém muitas funções úteis 

de  Text Mining, para fazer o pré-processamento do  corpus (colecção de documentos) 

que consiste na remoção de stop-words, espaços, pontuação e números. Recorrendo ao 

mesmo pacote, a aplicação transforma o corpus numa matriz de frequências de termos 

nos  documentos,  ponderada  pelo  frequência  inversa  nos  documentos,  isto  é, 

representação em forma  tf-idf, descrita na secção 3.5 . Nesta matriz, cada documento 

(linha) inclui a lista de valores que correspondem aos valores de tf-idf de palavras nos 

títulos dos artigos de uma pessoa e as colunas identificam palavras (termos).

4.2. Recolha dos nomes dos investigadores na página web 

das instituições

A recolha dos nomes de investigadores fez-se por leitura de tabelas html nos sítios 

web das  unidades  de  I&D,  usando  a  função  readHTMLTable do  pacote  XML.  As 

imagens seguintes mostram os sites com as tabelas de onde se retiraram os nomes dos 

investigadores.
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Ilustração 11: Sites do LIAAD e CRACS com listagem dos 
investigadores



O código utilizado para a recolha dos nomes dos investigadores nos sítios  web 

procedeu à leitura das tabelas .html do site de membros de cada uma das unidade de 

I&D. O código que se segue tem o CRACS como exemplo.

nomes <- readHTMLTable('http://cracs.fc.up.pt/members-
effective')

De seguida  procedeu-se à  selecção  da  primeira  tabela  html no  site de  membros  do 

CRACS, que corresponde precisamente a enunciação desses investigadores.

nomes<-nomes[[1]]

Seleccionou-se de seguida a primeira coluna que contém os nomes,

nomes <- as.data.frame(nomes)
nomes [,1]

que resulta na seguinte listagem de nomes:

[1] Álvaro Figueira       Fernando Silva        Inês Dutra            
[4] José Paulo Leal       Luís Lopes            Manuel Eduardo Correia
[7] Nuno Fonseca         Paulo Moura          Ricardo Rocha         
[10] Vítor Santos Costa    

4.3. Emparelhamento dos nomes obtidos com os da base 

de dados bibliográfica online

O problema com que nos deparamos de seguida é a diferença entre  os nomes 

patentes no site das unidades de investigação e a base de dados DBLP. Adicionalmente, 

deve-se ter em conta que, por  vezes, o mesmo investigador tem artigos registados no 

site DBLP com nomes diferentes. 

O emparelhamento dos nomes obtidos nos sites com as listagens de investigadores 

com os da base de dados bibliográfica faz-se através da página de procura de autores do 

site DBLP, mais precisamente através do seu URL.
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Um  dos  primeiros  obstáculos  à  tradução  dos  nomes  é  a  inclusão  no  site  de 

listagens de investigadores de elementos estranhos ao nome do investigador na mesma 

célula – por exemplo, Pavel Brazdil (Coordinator). A solução adoptada para este caso 

foi a remoção dos elementos entre parênteses.

Outro  obstáculo  tem  a  ver  com  a  grafia  portuguesa,  isto  é,  a  inclusão  de 

diacríticos.

A  obtenção  da  tabela  de  caracteres  diacríticos  para  os  URL  das  listagens 

bibliográficas  de cada autor foi  facilmente  feita  por analogia  com os diacríticos  em 

html. 
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Ilustração 12: Emparelhamento de nomes das instituições através da página de 
procura do site DBLP

Tabela 4: Lista de caracteres com diacríticos em html

Á Ã
Â à À
É Ê
Í Ó
Õ Ô
Ú Ü
Ç

á &aacute; &Aacute; ã &atilde; &Atilde;
â &acirc; &Acirc; &agrave; &Agrave;
é &eacute; &Eacute; ê &ecirc; &Ecirc;
í &iacute; &Iacute; ó &oacute; &Oacute;
õ &otilde; &Otilde; ô &ocirc; &Ocirc;
ú &uacute; &Uacute; ü &uuml; &Uuml;
ç &ccedil; &Ccedil;



Deste modo o caracter “á” equivaleria a “&aacute;” em html e a “=aacute=” no 

URL das listagens de publicações dos investigadores no DBLP. A transformação em R 

é feita pelo seguinte código:

nomes<-gsub('á','=aacute=',nomes)

Mas no URL do site de procura de nomes de investigadores no DBLP a lógica de 

substituição é bastante diferente, pelo que se teve de experimentar cada caracter com 

diacrítico  para  se  obter  uma  nova  tabela  de  correspondência  de  caracteres  com 

diacríticos. Por exemplo o caracter “á” equivale ao conjunto de caracteres “%E1”.

Apresenta-se de  seguida  todo o processo  de tradução  de  nomes em forma  de 

pseudo-código:

Para cada um dos nomes:
Fazer leitura de página de procura DBLP
(função HtmlTreeParse de pac. “XML”)
Procurar palavras delimitadas por <h1> 

Se não existe palavra “Search”
   (função grep)

Armazenar nome encontrado em <h1>

Senão
Se existem tags <li>

Pedir selecção de nome correcto
Se não existem tags <li>

Não armazenar nenhum nome

Para melhor se compreender esta operação, apresenta-se o procedimento para um 

único investigador.

O primeiro passo consiste na introdução do nome do investigador no interface de 

procura:

procura-nome <- htmlTreeParse('http://dblp.uni-
trier.de/search/author?author=Carlos+Soares')

Tal como para o caso da recolha de nomes do site de investigadores, para fazer a 

leitura da página de procura recorreu-se ao pacote XML do R. 
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Recolhe-se deste modo o código  html da página de resultado da procura que se 

mostra na imagem anterior. A imagem seguinte mostra o código do R utilizado para 

verificar onde se encontram as várias possibilidades de nomes.

Ao encontrar a palavra “Search” na string entre as tags <h1> e </h1> a aplicação 

sabe que terá nessa página uma listagem de nomes para possível selecção. A aplicação 

dá ao utilizador a possibilidade de ir escolhendo, num interface próprio, cada um dos 

nomes  até  definir  todos  os  nomes  da  DBLP  que  equivalem  a  um  determinado 
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Ilustração 13: Resultado da procura de um nome do 
site DBLP

Ilustração 14: Identificação dos vários nomes da página de resultados da procura - 
a variável “nome-procura”

  > names(procura-nome$children$html[['body']])
    "a" "h1" "li" "li" "li" "li" "p" "div" "small" 

contém string com expressão “Search Results for 'carlos 
soares' ”

contém strings com 4 nomes possíveis



investigador.  Se  nenhum  dos  nomes  corresponde  ao  investigador  em  questão, 

obviamente esses nomes não serão recolhidos.

Na situação  anterior  partiu-se  do  princípio  que encontrava  a  palavra  “Search” 

entre as tags <h1> e </h1>. Ora se para outro nome, não encontrar a palavra “Search”, a 

aplicação desde logo saberá que foi directamente encaminhada pelo site DBLP para o 

site  do  autor  que  muito  provavelmente  corresponde  ao  nome  recolhido  do  site  da 

unidade de investigação. Pode-se atentar a este caso no seguinte exemplo.

Para  finalizar  o  processo  de  geração  de  uma  tabela  de  tradução,  o  programa 

mostra um interface ao utilizador para que rectifique os nomes recolhidos anteriormente 
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Ilustração 15: Interface para selecção de nomes disponibilizados pela  
página de resultados da procura do site DBLP

Ilustração 16: Correspondência directa devolvida 
pelo site DBLP para um dos investigadores do 

LIAAD

site do LIAAD

site DBLP



no site DBLP. O anexo 1 mostra a tabela de tradução entre os nomes recolhidos dos 

sites das unidades de investigação e os nomes recolhidos do site DBLP a 1 de Março de 

2010. Toda a análise do presente trabalho terá como base os dados recolhidos nesta 

data. Como podemos observar na tabela de produção e confirmando o que havíamos 

previsto inicialmente, três pessoas do LIAAD ligadas à área de Análise de Dados, não 

têm publicações registadas no site DBLP. Um investigador da mesma unidade conta 

com duas denominações no site DBLP.

4.4. Recolha e pré-processamento das listas de 

publicações

No passo seguinte o sistema vai aceder à página bibliográfica de cada autor e 

fazer o seu  download, utilizando o URL construído a partir da tabela de tradução de 

nomes construída na etapa anterior (função  download.file).  Depois de descarregar as 

páginas bibliográficas de cada autor, o programa processa os ficheiros html para retirar 

dai as listagens de publicações.
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Ilustração 17: Interface para rectificação da correspondência entre nomes encontrados 
nos sites de investigação e no site DBLP



O objectivo desta etapa é identificar cada um dos títulos da(s) página(s) de cada 

autor no site DBLP e agregá-los num documento único.

De seguida faz-se a leitura da página html no R com a seguinte função:

txt_html <- readHTMLTable(nomesFiles[i])

obtendo o seguinte output: 
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Ilustração 18: páginas do site DBLP com listas de publicação de alguns 
investigadores

Ilustração 19: Identificação de um dos títulos na página do investigador no site DBLP



1  Luís Torgo,\nWelma Pereira,\nCarlos Soares:\nDetecting Errors in 
Foreign  Trade  Transactions:  Dealing  with  Insufficient  Data.\nEPIA 
2009: 435-446

2  Pedro Abreu,\nCarlos Soares,\nJorge M. S. Valente:\nSelection of 
Heuristics for the Job-Shop Scheduling Problem Based on the Prediction 
of Gaps in Machines.\nLION 2009: 134-147

...........

De seguida demonstra-se como através de instruções de manipulação de strings o 

R detecta os títulos das publicações entre ":\n" e "\n" utilizando o seguinte código, 

acrescido de comentários:

Para cada item (linha) do vector txt_html (documento):

for (j in 1:length(txt_html)){
linha <- txt_html[j]

Incluir espaço antes de ':\n' através de substituição

linha <- gsub(':\n', ' :\n ',linha)

Dividir “linha” em tokens de palavras

linha <- unlist(strsplit(linha, ' '))

Encontrar string “sobra” que marca o fim da parte inicial da linha a excluir

sobra <- which ((match(linha,':\n'))==1)

Excluir da primeira palavra da linha a até string ”sobra”

linha <- linha[-(1:sobra)]

Voltar a unir strings numa única string

linha <- paste(linha, sep = "", collapse = " ")

Dividir linha em tokens de palavras

linha <- gsub('\n', ' \n ',linha)

Dividir “linha” em tokens de palavras

linha <- unlist(strsplit(linha, ' '))

Encontrar string “sobra” que marca o início da parte final da linha a excluir

sobra <- which ((match(linha,'\n'))==1)

Incluir da primeira palavra da linha até string antes de ”sobra”

linha <- linha[1:(sobra-1)]

Voltar a unir strings numa única string

txt_html[j] <- paste(linha, sep = "", collapse = " ")
}
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O resultado desta recolha de texto é guardado num ficheiro de texto simples como 

mostra a figura em baixo. Os títulos ficam apenas separados por uma quebra de linha.

4.5. Aplicação de técnicas de pré-processamento de Texto 

com pacote de Text Mining 'tm' de R

O programa processa o corpus, explorando um conceito simples – o bag of words 

-  que  considera  meramente  as  palavras  (e  as  suas  frequências)  que  ocorrem nesses 

títulos, e transforma o corpus numa matriz de frequências de termos nos documentos, 

como se vê na imagem seguinte.  Esta  é normalmente referida como  document-term 

matrix, na qual cada documento (linha) inclui a lista de valores que correspondem às 

frequências de palavras/termos (tf) nos títulos dos artigos de uma pessoa, e as colunas 

identificam palavras (termos). 

Estas frequências são ponderadas pelo método inverse document frequency (idf), 

de forma a dar um menor peso a palavras que são demasiado frequentes e que, por isso, 

não têm poder discriminativo, seguindo o método descrito anteriormente na secção 3.5. 

Um exemplo  de  parte  de  uma  matriz  aparece  na  ilustração  seguinte.  Nessa  matriz 

mostra-se alguns investigadores e uma selecção relativamente pequena de termos. A 

dimensão da matriz completa é de 25 linhas e 907 colunas.
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Ilustração 20: Extracto da listagem de títulos para um investigador



Para o pré-processamento com o pacote ‘tm’ recorreu-se ao seguinte código com 

o intuito de remover:

stopwords,

DBLPtm<-tm_map (DBLPtm,removeWords,stopwords 

(language='english'))

espaços,

DBLPtm<-tm_map(DBLPtm,stripWhitespace)

pontuação,

DBLPtm<-tm_map(DBLPtm,removePunctuation)

números,

DBLPtm<-tm_map(DBLPtm,removeNumbers)

e conversão de todos os caracteres em minúsculas

DBLPtm<-tm_map(DBLPtm,tolower)

Optou-se por não se fazer redução para radicais (stemming) devido à sua duvidosa 

eficácia conforme se viu na secção 3.4. Contudo, removeu-se ainda todos os caracteres 

“s”  do  final  das  palavras  de  modo  a  conseguir  transformar  o  máximo  possível  de 

palavras  no  plural  para  singular  e  assim  aumentar  a  possibilidade  de  detecção  de 

similaridades.  A eficácia  desta  medida não foi  ainda devidamente  testada,  mas pelo 

menos o método deverá ser reformulado num desenvolvimento futuro.

No capítulo  seguinte  começaremos por extrair  uma matriz  de similaridades  da 

matriz tf-idf gerada e processada neste capítulo que servirá de base tanto para análise de 

agrupamentos  hierárquicos  e  não  hierárquicos,  como,  depois  de  transformada  numa 

matriz de adjacência através da definição de valores de exclusão, servirá para análise de 

rede social.
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Ilustração 21: Matriz documento termo ponderada por idf
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5. Resultados

Neste  capítulo  aprofundar-se-á-se  o  processo  de  exploração  das  proximidades 

entre  os  trabalhos  dos  investigadores,  desde  a  geração  da  matriz  de  semelhanças 

Cosseno, até à análise de clusterings e da rede social. 

5.1. Tabela de proximidade entre investigadores

Obtida a matriz tf-idf no capítulo anterior, recorre-se mais uma vez ao pacote “tm” 

para calcular a matriz de dissimilaridade cosseno, que mais não é que a subtração da 

similaridade  cosseno à  unidade  e  que,  como apresentado na  secção  3.7.1,  é  apenas 

sensível à direcção dos vectores e não à sua extensão.

A tabela de dissimilaridade é gerada no R através do pacote  tm com o seguinte 

código:

costable <- dissimilarity(dtm.mx.DBLP.TfIdf, method = "cosine")

E  converte-se  o  resultado  em  semelhança  transformando-se  em  matriz  e 

subtraindo à unidade:

costable <- as.matrix(costable) 
costable <- (1 – costable)

Em baixo apresenta-se um excerto da matriz de semelhanças (a tabela completa 

encontra-se no anexo 2), que pode variar entre 0 e 1, sendo que 0 identifica o autor mais 

distante e 1 o que tem maior proximidade – em princípio este grau de semelhança indica 

que  se  trata  do  próprio,  mas  na  teoria  também poderia  indicar  pessoas  que  apenas 

fossem co-autores das mesmas publicações.
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Tabela 5: Excerto de tabela de similaridades Cosseno



5.2. Análise Exploratória de dados - Projecções MDS

Como já referido na secção 3.10, as projecções MDS permitem uma visão global 

sobre as distâncias entre investigadores, permitindo também perspectivar genericamente 

os possíveis agrupamentos entre os dados. Não sendo a dissimilaridade Cosseno uma 

métrica  que  respeite  a  desigualdade  triangular,  experimentaram-se  vários  tipos  de 

projecções para além do MDS Clássico baseado na distância euclideana.

5.2.1. MDS Clássico

Para o MDS Clássico recorreu-se ao código no anexo 3 e que como referido na 

secção 3.10.1 é equivalente à análise de componentes principais.

Nesta  projecção  clássica  nota-se  uma  divisão  quase  simétrica  na  diagonal  do 

espaço  MDS  entre  os  investigadores  do  LIAAD  e  do  CRACS.  Ainda  não  tendo 
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Ilustração 22: Multidimensional Scaling Clássico para investigadores do LIAAD e CRACS
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conseguido identificar as variáveis latentes implícitas em cada uma das dimensões, deve 

notar-se que se destacam claramente os casos de L PB e L RC que parecem outliers em 

relação  ao  grupo de  aprendizagem automática  (Machine  Learning),  delimitado  pela 

elipse  vermelha.  Deve  também  destacar-se  que,  ainda  dentro  dos  colaboradores  do 

LIAAD, se encontra isolado num aglomerado do lado inferior esquerdo, delimitado pela 

elipse azul, o grupo de Investigação Operacional - L JV(8), L DF(6) e L JFG(7).

A aceitação e interpretação deste gráfico deve ser cautelosa pois a dissimilaridade 

original entre os objectos (Cosseno) não é métrica e para isso há métodos de MDS que 

suportam melhor esta realidade.

5.2.2. Isotonic MDS

Por estarmos a tratar de uma dissimilaridade não métrica, o modelo Isotonic MDS 

pode  revelar-se  mais  adequado  do  que  o  clássico.  O  código  para  esta  projecção 

encontra-se no anexo 3.

107

Análise de Proximidade entre Investigadores

Ilustração 23: Isotonic MDS para investigadores do LIAAD e CRACS
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Esta representação é notável por remeter todas as pessoas com menos publicações 

para  as  periferias.  E  isto  sabendo-se  que  como  discutido  na  secção  3.7.1,  sobre  a 

semelhança cosseno, a dissimilaridade original cosseno não é sensível à escala, sendo 

utilizada por ser sensível à direcção. 

A divisão entre unidades de investigação e tendências internas é também clara. L 

PB encontra-se no agrupamento de investigadores de  ML, onde a intuitivamente seria 

colocado pela observação da matriz de similaridades. 

Pela  mesma  observação  e  dadas  as  fortes  ligações  que  L  RC tem tanto  com 

elementos  do  LIAAD  como  do  CRACS,  parece  verosímel  que  se  encontre  na 

intersecção  do LIAAD com o CRACS, como que a  fazer  uma ponte entre  as  duas 

unidades. 

Contudo, também em relação a esta projecção devemos ter alguma cautela pois o 

seu  valor  de  Stress é  superior  a  20, o  que,  como  se  refere  na  secção  3.10.1,  é 

inadequado.

5.2.3. Mapa de Sammon

Recorre-se  agora  a  mais  uma  projecção  adequada  para  dissimilaridades  não 

métricas que já referimos na secção 3.10. Mais uma vez o código para esta projecção 

encontra-se no anexo 3.
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A projecção de Sammon tem um nível de stress excelente com um valor de 0,14 e 

por  isso  devia  ser  a  nossa  escolha.  Um  dos  reveses  desta  projecção  parece  ser  a 

existência de uma quase equidistância de espaço vazio entre investigadores.

Nesta projecção parece que há uma maior concentração de pessoas com menos 

publicações  na  parte  inferior.  Como nos  gráficos  anteriores,  consegue-se  fazer  uma 

clara distinção entre unidades e subgrupos dentro das unidades.

5.3. Análise de Agrupamentos

Na  presente  secção  serão  gerados  agrupamentos  de  forma  hierárquica  e  não 

hierárquica sobre a matriz tf-idf. Como já foi abordado na secção 3.9.3 de validação de 
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Ilustração 24: Mapa de Sammon para investigadores do LIAAD e CRACS
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agrupamentos, uma das formas para validar os  agrupamentos gerados é confrontá-los 

com classes  pré-existentes.  Desde  o  início,  as  classes  mais  óbvias  são  as  próprias 

unidades de investigação. E como já vimos, dentro do próprio LIAAD distinguem-se os 

grupos de aprendizagem automática e de investigação operacional. Todas estas classes 

serão importantes para a validação dos modelos gerados automaticamente.

5.3.1. Agrupamento Hierárquico

A geração  de  agrupamentos  hierárquicos efectua-se a  partir  da dissimilaridade 

Cosseno e do método de Ward já mencionado na secção 3.9.2. 

Seguindo o exemplo anterior destacaram-se do dendograma em representado em 

cima os elementos  do ML a vermelho (com exclusão de L RC(38) e inclusão de L 

PQB(2) relativamente à secção anterior da análise MDS) e de IO a azul. 
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Ilustração 25: Agrupamento hierárquico com recurso à dissimilaridade Cosseno e ao método de Ward
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A  projecção  MDS  que  melhor  se  adaptou  para  verificar  esta  geração  de 

agrupamento foi o MDS clássico como se pode ver no anexo 5.

Como poderemos ver em anexo o ramo direito do dendograma encontra-se em 

contiguidade na parte superior esquerda da projecção de MDS e o ramo esquerdo do 

dendograma encontra-se na parte esquerda da projecção MDS. 

5.3.2. Agrupamento não hierárquico

Como se trata de um representação com alta dimensionalidade e como se referiu 

na secção 3.9.2 ,a forma apropriada para fazer o agrupamento não hierárquico sobre a 

matriz  tf-idf é através do k-Means Esférico (Sk-Means), isto é o k-Means baseado na 

dissimilaridade  cosseno.   No  agrupamento  não  hierárquico,  o  dendograma  permitia 

facilmente visualizar os agrupamentos e a sua contiguidade. No caso do agrupamento 

não hierárquico pode-se mostrar facilmente os k grupos de indivíduos de forma tabelar 

como se mostra em baixo.

 

Um revés da representação tabelar é a dificuldade em dar aos agrupamentos um 

sentido  de  contexto.  Deste  modo,  escolheu-se  o  mapa  de  Sammon  para  validar  e 

visualizar estes agrupamentos por ser a representação MDS mais correcta conforme se 

referiu na secção 3.10.1. 

111

Análise de Proximidade entre Investigadores

Tabela 6: Agrupamento Sk-Means de investigadores para k=4

1 2 3 4
L PB(48) C VSC(101) L JFG(7) L PS(1)
L JG(81) L RC(38) L DF(6) L MP(2)
L RL(5) C ID(22) L JV(8) L JMM(3)
L CS(29) C NF(19)
L LT(30) C LL(23)
L AJ(43) C RR(40)
L PQB(2) C FS(47)
C JPL(17) C ÁF(5)
L PB(6) C MEC(5)

C PM(6)



Para além da visualização,  a domparação do agrupamento com a representação 

MDS para vários k, permite verificar a estabilidade da geração de agrupamentos através 

da contiguidade dos indivíduos na projecção MDS. Dos anexos 6 a 8 pode verificar-se 

projecções  a  partir  de  k=2.  Como a  partir  de  k=5 se  nota  alguma aleatoriedade  na 

distribuição dos indivíduos representados na projecção do mapa de Sammon entre os 

diferentes agrupamentos. 

A partição em quatro agrupamentos apresenta resultados interessantes, permitindo 

discriminar os indivíduos do CRACS, do LIAAD, de ML, IO e até outliers.
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Ilustração 25: Agrupamentos Sk-Means=4 sobre a matriz tf-idf projectados no mapa de 
Sammon



5.3.3. Agrupamento não hierárquico baseado nas projecções MDS

Como as projecções  MDS oferecem um espaço bidimensional  onde se podem 

perscrutar  distâncias  entre  os  investigadores.  Afigura-se  deste  modo  razoável 

implementar algum método de agrupamento sobre a própria projecção MDS, ao invés 

do matriz tf-idf utilizada anteriormente. Mais uma vez recorre-se ao mapa de Sammon 

para esta operação. O método de agrupamento  escolhido foi o Sk-Means e o número de 

partições escolhidas foi três.

Nestes agrupamentos podemos facilmente discriminar os grupos de ML e IO do 

LIAAD para além do grupo do CRACS. 
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Ilustração 26: Agrupamentos sK-Means=3 sobre a projecção do mapa de Sammon
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5.4. Medidas de Exclusão e Matrizes de Rede

Verifica-se  que  na  tabela  de  similaridades  anteriormente  definida e  que  se 

encontra no anexo 2, a maior parte das células têm um valor não nulo. A questão que se 

põe  é  a  partir  de  que  valor  as  semelhanças  cosseno  poderão  ser  consideradas 

significativas,  nomeadamente  na  construção  de  um  grafo  da  rede  social  entre  os 

investigadores, de modo a que não haja relações entre praticamente todos.

Por  outro  lado,  ao  estabelecer  um nível  de  exclusão  relativamente  alto,  pode 

testar-se a força das ligações  e  em que medida se afectam as relações  intra  e  entre 

unidades, realçando-se a nível visual as ligações mais fortes.

Nas matrizes de rede que a seguir de apresentam, a representação da força da 

ligação  entre  as pessoas faz-se através  de uma gradação de cinza que varia entre  o 

branco para 0 e  preto para 1.  Os nomes das pessoas e unidades de investigação de 

pertença encontram-se abreviados e encontram-se disponíveis no anexo 1. Os nomes 

encontram-se ordenados de forma ascendente e da direita para a esquerda, conforme o 

total da soma dos valores Cosseno de cada um que se encontra junto a cada nome.

Esse  total  dos  valores  cosseno  serve  como  indicador  de  centralidade  dos 

investigadores tomando, deste modo, uma abordagem alternativa à utilizada na teoria 

dos grafos, que apenas tem em conta uma matriz de adjacência, isto é, relações binárias.

Contudo, a interpretação deste valor de centralidade está ainda mais dependente 

de alguns factores exógenos já focados anteriormente que lhe poderão causar algum 

enviesamento,  como a temática  da BD bibliográfica  utilizada.  No presente  estudo é 

prudente interpretarmos o valor de cada um dos investigadores no contexto da própria 

unidade, na medida em que, alegando-se que o CRACS está mais focado na temática 

central  do  DBLP,  é  natural  que  estes  valores  de  centralidade  sejam  maiores  nesta 

unidade.

5.4.1. Valor de exclusão cosseno 0,3

No quadro seguinte apresenta-se a matriz de rede com valor de exclusão cosseno 

superior  a  0,3  com  o  intuito  de  perceber  de  imediato  quais  são  as  unidades  de 

investigação com ligações mais fortes.
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Pela análise desta última matriz, verifica-se que o número de investigadores do 

LIAAD eliminado por este  valor  de exclusão  é  consideravelmente  maior  que os do 

CRACS.  Tal  pode  constituir  uma  maior  coesão  e  homogeneidade  de  interesses  do 

CRACS,  mas  também  pode  indiciar  algum  do  já  referido  enviesamento  da  BD 

bibliográfica  utilizada.  Pelo  contrário  estes  valores  podem  perspectivar  uma  maior 

diversidade no LIAAD.

5.4.2. Valor de exclusão cosseno 0,1

Nesta secção, assume-se como valores cosseno de exclusão 0,1 de modo a obter-

se apenas relações significativas. Para tal vamos definir um nível de exclusão que sendo 

ad-hoc, tem em conta já uma densidade de ligações razoáveis, tendo como pressuposto 

que se as pessoas pertencem à mesma unidade ou a uma unidade em área conexa, é 

muito natural que haja relações entre eles. Deste modo, deve ter-se em conta se estas 

relações são significativas ou não. Aliás, para trabalho futuro poder-se-á ter em conta o 

indicador densidade do grafo para definir o valor da exclusão.
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Ilustração 28: Matriz de Rede com valor de exclusão mínimo do valor cosseno de 0,3
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Como pretendido o número de ligações entre investigadores foi substancialmente 

reduzido,  mantendo-se  em  simultâneo  praticamente  todos  os  investigadores.  Ainda 

assim como temos duas unidades, os valores totais tanto podem reflectir um maior grau 

de centralidade dentro de uma unidade de investigação, como centralidade em relação 

às duas unidades.

Deste modo, parte-se para a análise de cada uma das unidades de investigação e 

das relações inter-unidades.
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Ilustração 29: Matriz de Rede com valor de exclusão mínimo do valor cosseno de 0,1



Deve-se  ter  em conta  que  a  última  matriz  de  rede  foi  obtida  a  partir  de  um 

dicionário global que foi gerado em conjunto com o LIAAD. Em princípio deveríamos 

recorrer a um dicionário local gerado a partir das publicações desta unidade. Contudo, 

considerou-se  que  este  dicionário  global  pode  constituir  uma  boa  aproximação  ao 

dicionário local, não influenciando o  ranking de valores, e adicionalmente torna mais 

fácil uma análise diferencial que se fará de seguida. 

Na comparação da matriz global com a matriz do LIAAD verifica-se que, dentro 

desta medida de centralidade, L RC passa da primeira para a quarta posição dentro do 

LIAAD  e  L  PB  passa  da  segunda  para  a  primeira  posição.  Podemos  compreender 

melhor esta situação na matriz seguinte.
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Ilustração 30: Matriz de Rede com valor de exclusão mínimo do valor 
cosseno de 0,1 para LIAAD



Através  da  análise  da  última  matriz  podemos  concluir  que  o  alto  valor  da 

centralidade na matriz global de L RC relaciona-se com as suas numerosas relações com 

elementos do CRACS. Pode-se concluir,  assim, que este elemento do LIAAD ocupa 

uma posição privilegiada para ligar as duas unidades.

5.5. Medidas de Exclusão e o Grafo Circular

Em vez de se recorrer à matriz de exclusão completa para representar os pesos de 

cada pessoa numa rede social, a próxima visualização utiliza a matriz triangular com os 

elementos  da diagonal  nulos.  Adicionalmente agrupou-se todos os investigadores  da 

matriz pelas classes unidades de investigação e pela sua ordem de importância segundo 

o indicador de centralidade anteriormente considerado.
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Ilustração 31: Matriz de Rede com valor de exclusão mínimo do valor  
Cosseno de 0,1 entre unidades de investigação



Para  gerar  o  grafo  circular  seguinte  recorreu-se  à  função  plotweb  do  pacote 

diagram,  retirando-se o elemento de direccionalidade da relação (seta). Para além das 

diferentes relações entre investigadores podemos intuir a sua força através da grossura 

dos arcos.
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Ilustração 32: Grafo Circular com valor de exclusão mínimo do valor Cosseno de 0,1



5.6. A Soma dos Cossenos como medida de centralidade

Como já foi referido, podemos ter uma medida da centralidade de um investigador 

pela soma dos valores Cosseno que os ligam a outros elementos. Este tipo de relação 

pode ser aferida tanto na representação gráfica em estrela que se segue, como pelo grafo 

gerado a partir do pacote Rgraphviz que se encontra no anexo 9.

5.7. Análise de Redes Sociais

O desenho do grafo representativo da rede social foi feito a partir da matriz de 

adjacência implícita na matriz de similaridades com  cutoff  de 0,1, através da função 

gplot do pacote “sna”.

Pela análise do grafo seguinte podemos desde logo constatar a validade da matriz 

semelhança utilizada,  pois verifica-se um maior agrupamento das pessoas da mesma 

instituição. O subgrafo isolado de três pessoas caracteriza um grupo do LIAAD ligado à 

Investigação Operacional. 

Para além deste grafo inicial, geramos uma versão gráfica alternativa (anexo 9) do 

mesmo e procedemos ao agrupamento baseado na tabela de adjacência que identifica as 

ligações  entre  investigadores  (anexo  10).  Podemos  também  distinguir  uma 
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Ilustração 33: Representação das ligações entre  
investigadores para um investigador do LIAAD

Total: 1.7



discriminação  evidente  em  dois  subgrafos  entre  investigadores  do  LIAAD  e 

investigadores do CRACS. 

5.8. Medidas de centralidade de grafo

Nesta secção recorre-se ao cálculo das medidas de centralidade clássicas para o 

grafo gerado a partir da cutoff Cosseno de 0,1. Ao contrário da soma dos Cossenos, 

estas medidas são feitas a partir de matrizes de adjacência, isto é, matrizes onde não se 

discrimina a força das relações.
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Ilustração 34: Representação do grafo da rede social para valores de exclusão cosseno 
de 0,1
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A tabela seguinte apresenta quatro medidas de centralidade para sete pessoas que 

poderão ser identificadas no anexo 1. As medidas de centralidade confirmam a posição 

central de L RC na rede, apesar do peso das suas ligações (semelhanças cosseno) serem 

mais ténues que a maior parte dos outros investigadores mais relevantes.

Tanto para L AJ como para L RC destacam-se a  sua Betweeness  centralities, 

confirmando no segundo caso a relação que se depreende quase não discriminante em 

relação aos investigadores das duas unidades de investigação. 
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L.PB L.RC L.AJ L.JG C.RR C.FS C.VSC
Degree Centralities of Positions 3.4 4.8 3.14 1.62 3.98 5.64 4.74
Betweenness Centralities of Positions 40.67 179 130.33 18 45 88 16
Stress Centralities of Positions 68 256 182 40 80 122 38
Eigenvector Centralities of Positions 0.067 0.366 0.060 0.064 0.378 0.451 0.441
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Conclusões

125

Análise de Proximidade entre Investigadores



126

Análise de Proximidade entre Investigadores



A  análise  de  proximidades  entre  trabalhos  de  investigadores  é  um  problema 

importante não só para os próprios investigadores como para a gestão científica. Em 

grandes instituições de investigação, como a Universidade do Porto, esta gestão pode 

ser uma uma tarefa complexa cuja solução não é fácil, uma vez que a procura manual 

pode consumir bastante tempo. Tão importante como o acesso aos dados sobre essas 

proximidades  está  a  forma  como  se  pode  proceder  em  termos  automáticos  ao 

agrupamento dessa informação e até à sua organização, nomeadamente em termos de 

visualização.

O R foi usado de uma forma muito transversal, servindo para recolher os dados na 

na Web, tratá-los e por último organizá-los de modo a obter o máximo de informação de 

uma forma eficiente.  Neste trabalho demonstrou-se o poder das ferramentas de Text 

Mining e Análise de Redes Sociais do R para esta tarefa e sobretudo a simplicidade da 

sua utilização, tornando-a ideal para a utilização num contexto como a Faculdade de 

Economia. Até porque uma das grandes mais-valias desta solução é a sua fácil extensão 

para  a  outras  áreas.  Por  exemplo,  na  área  de  marketing,  pode  ser  utilizada  na 

identificação de proximidades entre interesses de compradores e descrição de produtos. 

Ao nível  da  validação  de  resultados  das  similaridade,  fez-se inicialmente  uma 

abordagem um tanto incipiente junto de alguns dos autores envolvidos para saber se os 

resultados  correspondiam  às  suas  expectativas.  A  verificação  da  estabilidade  e 

ajustamento  do  modelo  por  métodos  de  amostragem ainda  não  se  realizou,  dado o 

reduzido universo e proximidade das instituições que se adoptou inicialmente. 

Ainda assim o cruzamento de vários tipos de agrupamento, de análise de redes 

sociais e de visualização oferece fortes indícios de fiabilidade da metodologia adoptada.

Reforçando estes indícios,  desde o início temos duas classes de investigadores 

(documentos)  explicitados:  pertencentes  ao  LIAAD  ou  ao  CRACS.  Ao  longo  da 

apresentação  dos  resultados  foi-se  explicitando  ainda  outras  subclasses,  como as  de 

Investigação Operacional e aprendizagem automática no seio do LIAAD. E tal surgiu 

porque os agrupamentos gerados iam revelando estas classes.

É verdade que os resultados são já bastante satisfatórios, mas esta incursão nas 

capacidades  de  Text  Mining do  R  ainda  se  encontra  longe  de  esgotar  as  suas 

potencialidades, não  só  na  parte  de  análise  documental,  mas  também  nas  suas 

implicações ao nível da sua organização e da análise de redes socias.
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Foi com esta preocupação,  de conseguir  alcançar  uma metodologia  com bases 

sólidas  na  sua  fase  actual,  projectando-a  em  trabalhos  futuros  prolíficos,  que  se 

procedeu a uma recolha bibliográfica ampla e igualmente transversal. 

Propostas de trabalho futuro

A partir  dos  desafios  colocados pela  recolha  bibliográfica  e  pelos  caminhos  e 

encruzilhadas identificou-se três dimensões para o trabalho futuro.

Ao  nível  dos  domínios  e  aplicações,  depois  desta  etapa  em que  se  testou  as 

capacidades da plataforma R na análise de uma rede social real, pretende-se avançar 

para  o  estudo  de  redes  sociais  reais  latentes,  isto  é,  unidades  de  investigação  sem 

relações entre os seus membros, mas que podem ter interesses comuns. A curto/médio 

prazo  pretende-se  estender  esta  metodologia  a  outras  unidades  de  investigação~do 

INESC e da UP. Recorrendo a outros tipos de BD bibliográficas, poder-se-á recorrer à 

utilização  dos  abstracts e  testar  extensões  do modelo tf-idf,  incluindo,  por exemplo 

diferentes  ponderações  que se  encontrem no título  e  no  abstract.  Pretende-se  ainda 

ampliar as técnicas de agrupamento e a visualização de redes sociais.

Ao  nível  das  técnicas,  pretende-se  recorrer  a  expressões  multi-termos  e 

ontologias, estender a metodologia para a Indexação Semântica Latente e para outras 

medidas de similaridade. Adicionalmente, deverá reduzir-se para 20 e 10 por cento o 

número de termos para tornar matriz de termos menos esparsa como se sugere na secção 

3.4.

Ao nível da validação pretende-se desenvolver um inquérito aos investigadores 

focados pelo estudo que depois poderá ser através de comparação de rankings gerados 

conforme capítulo de validação de similaridades.  Também ao nível do  agrupamento 

poder-se-á aplicar algumas das técnicas mencionadas na parte de exploração teórica.
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Anexo 1: Tabela de traduções entre nomes dos investigadores 

constantes dos sites das unidades de investigação e do site DBLP
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Nomes Instituições Instituição Nomes DBLP Nº de Publicações
1 Pavel Brazdil LIAAD Pavel Brazdil 48
2 Alipio Jorge LIAAD Alípio Mário Jorge 43
3 João Gama LIAAD João Gama 81
4 Jorge Valente LIAAD Jorge M. S. Valente 8
5 José Fernando Gonçalves LIAAD José Fernando Gonçalves 7
6 Luís Torgo LIAAD Luís Torgo 30
7 Paula Brito LIAAD Paula Brito 6
8 Rui Camacho LIAAD Rui Camacho 38

Adelaide Figueiredo LIAAD
9 Carlos Soares LIAAD Carlos Soares 29
10 João Mendes Moreira LIAAD João Mendes-Moreira 3
11 Dalila Fontes LIAAD B. M. M. Dalila Fontes 6

LIAAD Dalila B. M. M. Fontes
12 Max Pereira LIAAD Max Pereira 2

Paulo Teles LIAAD
13 Paulo Sousa LIAAD Paulo S. A. Sousa 1

Pedro Campos LIAAD
14 Pedro Quelhas Brito LIAAD Pedro Quelhas Brito 2
15 Rui Leite LIAAD Rui Leite 5
16 Álvaro Figueira CRACS Álvaro Reis Figueira 5
17 Fernando Silva CRACS Fernando M. A. Silva 47
18 Inês Dutra CRACS Inês de Castro Dutra 22
19 José Paulo Leal CRACS José Paulo Leal 17
20 Luís Lopes CRACS Luís M. B. Lopes 23
21 Manuel Eduardo Correia CRACS Manuel Eduardo Correia 5
22 Nuno Fonseca CRACS Nuno A. Fonseca 19
23 Paulo Moura CRACS Paulo Moura 6
24 Ricardo Rocha CRACS Ricardo Rocha 40
25 Vítor Santos Costa CRACS Vítor Santos Costa 101



Anexo 2: Tabela de semelhanças Coseno entre investigadores
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Anexo 3: Código para representações MDS

MDS Clássico

Partindo da matriz  de dissimilaridade Cosseno gera-se a projecção MDS no R 

através do seguinte código:

names.location <- cmdscale(costable, k=2)

A impressão  no  mapa  da  projecção  e  introdução  de  labels faz-se  através  das 

seguintes duas linhas de código, respectivamente:

plot(names.location,type="n",  xlab="Dimension  1", 
ylab="Dimension 2",main ="cmdscale(costable)") 

text(names.location,labels=colnames(costable))

Isotonic MDS

A projecção Isotonic MDS gera-se no R com recurso ao pacote “MASS” através 

do seguinte código:

names.location <- isoMDS(costable, y = cmdscale(costable, 

2), k = 2, maxit = 50, trace = TRUE, tol = 1e-3, p = 2)

A impressão  no  mapa  da  projecção  e  introdução  de  labels faz-se  através  das 

seguintes duas linhas de código, respectivamente:

plot(names.location$points,type="n",  xlab="Dimension  1", 
ylab="Dimension 2",main ="isomds(costable)")

text(names.location$points,labels=colnames(costable))

Mapa de Sammon

A projecção do mapa de Sammon gera-se no R com recurso ao pacote “MASS” 

através do seguinte código:

names.location <- sammon(costable, y = cmdscale(costable, 

2), k = 2, niter = 100, trace = TRUE, magic = 0.2, tol = 1e-4)

A impressão  no  mapa  da  projecção  e  introdução  de  labels faz-se  através  das 

seguintes duas linhas de código, respectivamente:

plot(names.location$points,type="n",  xlab="Dimension  1", 
ylab="Dimension 2",main ="sammon(costable)") #impressão no ecran 

text(names.location$points,labels=colnames(costable)) 
#introdução de labels no mapa
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Anexo 4: Código para representações MDS com agrupamentos não 

hierárquicos

Agrupamento não hierárquico sobre o mapa de Sammon

Recorre-se ao seguinte código para gerar os agrupamentos a partir da matriz tf-idf,  

recorrendo ao método Sk-Means:

km<-skmeans(dtm.mx.DBLP.TfIdf,k=4)

A  impressão  no  mapa  da  projecção  e  introdução  de  labels  com  as  cores 

equivalentes  aos  agrupamentos  faz-se  através  das  seguintes  duas  linhas  de  código, 

respectivamente:

plot(names.location$points,type="n",  xlab="Dimension  1", 

ylab="Dimension 2",main ="sammon(costable)")

text(names.location$points,labels=colnames(costable),  col  = 

km$cluster) 

Clustering não hierárquico baseado nas projecções MDS

Para obtermos este tipo de  clustering tem de se recorrer ao pacote “skmeans”, 

utilizando o seguinte código sobre a matriz obtida pela projecção de Sammon:

km<-skmeans(names.location$points,3)

O código utilizado para obter a projecção que se segue difere apenas do código 

utilizado na secção anterior  na parte  de introdução de  labels com cores.  Utilizou-se 

deste modo o seguinte código:

text(names.location$points,labels=colnames(costable),  col  = 
km$cluster)
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Anexo 5: Comparação de Clustering hierárquico com projecção de 

MDS clássico
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Anexo 6: Comparação de Clustering não hierárquico sk-means, 

k=2, com projecção de Mapa de Sammon
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Anexo 7: Comparação de Clustering não hierárquico sk-means, 

k=3, com projecção de Mapa de Sammon
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Anexo 8: Comparação de Clustering não hierárquico sk-means, 

k=5, com projecção de Mapa de Sammon
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Anexo 9: Grafo com valor de exclusão Coseno de 0,1
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Anexo 10: Agrupamento hierárquico baseado no grafo com valor 

de exclusão Coseno de 0,1
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