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Resumo 

Em regra decidir nunca é uma tarefa fácil, quer porque é fundamental decidir com 

sentido de justiça, quer porque há necessidade de considerar minuciosamente todos os 

elementos apresentados para a decisão. Decidir sobre um pedido de creditação é um 

processo complexo por várias razões. Porque pode envolver vários decisores, porque 

geralmente há pressa de quem efectua o pedido dado que ocorre após o início das 

aulas e porque é uma tarefa que é atribuída aos docentes no arranque do ano lectivo 

que por si só é uma fase bastante crítica para quem lecciona. 

Neste processo é incontornável a leitura exaustiva dos programas das unidades 

curriculares de origem e destino. A ideia de criar um simulador que permita a 

dispensa desta leitura seria um avanço considerável na agilização deste processo. 

É nessa perspectiva que neste relatório de estágio é apresentada a criação e 

desenvolvimento deste simulador, recorrendo a técnicas de “Text Mining”, bem como 

de uma aplicação de apoio à decisão que efectua a gestão integral de todo o processo 

de pedidos de creditação. 

 

Abstract 

As a rule deciding it is never an easy task. In one hand because it is basic to decide 

with sense of justice, in other hand because there is need of considering thoroughly all 

the elements presented for the decision. To decide on a requesting credit transfer is a 

complex process for several reasons. Because it can involve several persons in the act 

of decide. Because generally there is haste on whose part effectuates the request, 

given that it takes place after the beginning of the academic year and because it is a 

task that is attributed to the teachers in the beginning of the academic year, a quite 

critical time for who teaches. 

In this process there is compulsory the exhaustive reading of the programs of the 

courses of origin and destiny. The idea of raising a simulator that allows the 

exemption of this reading would be a considerable advancement in order to make the 

process easier. 



It is in this perspective that we present this traineeship report which includes the 

creation and development of this simulator, resorting to techniques of "Text Mining", 

as well as of an application of support to the decision what effectuates the integral 

management of the whole credit transfer process. 
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1 Introdução 

1.1 Enquadramento 

O Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto é uma instituição do 

Ensino Superior Público integrada no Instituto Politécnico do Porto. Em termos de 

tecnologias de informação dispõe desde 1999 de um portal autónomo com acesso a 

dados e diversos serviços on-line para alunos, docentes e funcionários. O elenco de 

serviços disponível para o universo discente é bastante variado, desde todo o processo 

de matrículas e renovações até a alteração de dados pessoais, pedidos de certidões, 

inscrições para exame, carregamento de crédito de fotocópias, pedidos de mudanças 

de turma, etc. Em relação ao universo docente, todo o processo de lançamento de 

notas é efectuado on-line, bem como pedidos de revisão de provas, as vigilâncias são 

escolhidas também através do portal do ISCAP. No final do ano de 2009 foi criado 

um novo serviço disponível para toda a comunidade escolar – “Help Desk”, que 

permite responder a todas as solicitações de ajuda direccionadas para o Centro de 

Informática e para a Loja do Estudante. 

Toda a lógica de evolução e do crescimento dos serviços on-line centra-se na 

necessidade de resolver problemas logísticos dos serviços administrativos pela falta 

de recursos humanos suficientes para fazer face a esses problemas. Um dos serviços 

que ainda não se encontra informatizado no ISCAP é a gestão do processo de 

equivalências. Este processo é geralmente moroso e causa muitos transtornos aos 

alunos. É neste contexto que surge a necessidade de integrar um novo serviço no 

portal do ISCAP, de forma a gerir o processo de equivalências. 

Trata-se de um processo que envolve geralmente a necessidade de apresentação de 

muitos documentos da parte dos alunos. Da parte dos serviços frequentemente os 

processos não são instruídos de forma correcta inquinando todo o percurso normal 

prejudicando todas as etapas a jusante. Da parte da Comissão de equivalências dado 

que é inevitável a dispersão de decisões consoante as unidades curriculares em causa, 

os atrasos nas decisões por vezes são frequentes. 

Os pedidos de creditação ou equivalências são pagos segundo tabela de emolumentos 

em vigor para todas as escolas do Instituto Politécnico do Porto. O preço de um 

pedido de equivalências é consideravelmente elevado e, obviamente não garante a 
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obtenção das equivalências pretendidas. O valor é não reembolsável pelo que faz 

sentido a criação de um simulador de equivalências que fará uma previsão da 

probabilidade de obter equivalência. A criação da aplicação de gestão de 

equivalências tem também a perspectiva de criação de um histórico dos pedidos e 

também das decisões, permitindo posteriormente apoiar a Comissão de Equivalências 

nas decisões futuras, nomeadamente sugerindo decisões análogas, eliminando 

incoerências, tornando o sistema mais justo. A constituição deste histórico tem um 

elevado interesse em estudos futuros de “data mining”. 

 

1.2 Apresentação do Estágio 

Como atrás foi mencionado, o processo de pedidos de equivalências é geralmente de 

difícil tratamento com diversos intervenientes e com uma grande quantidade de papel 

envolvido. Trata-se de um verdadeiro problema para todos os intervenientes tanto da 

parte de quem efectua o pedido (corpo discente) como também da parte de quem 

recebe e decide (corpo docente). Os primeiros porque têm pressa em obter a decisão 

de forma a não atrasar a frequência às aulas, os segundos pelo contrário, porque não 

sentem o processo como prioritário em relação à sua actividade natural, a leccionação. 

Por outro lado o valor dos emolumentos destes pedidos de equivalências é 

considerável pelo que a criação de um simulador que permita prever de alguma forma 

uma eventual decisão faz muito sentido. Da mesma forma o simulador serve como 

ferramenta de apoio à decisão. 

No estágio foi proposta a criação de uma aplicação “standalone” que irá agilizar todo 

o processo de equivalências, permitindo que qualquer funcionário dos serviços possa 

introduzir novos pedidos, instruindo os processos. De facto um dos grandes problemas 

detectados foi identificado à partida. Muitos processos eram mal instruídos, desde 

falta de documentos até falta de identificação de unidades curriculares, etc. A 

instrução correcta do processo é um elemento fundamental para que todo o processo 

seja rapidamente decidido. A aplicação mune-se de especial cuidado na fase de 

instrução do processo não permitindo em momento algum que os dados sejam mal 

registados. 

Incluído no estágio e abordando as temáticas abordadas no Mestrado em Análise de 

Dados e Sistemas de Apoio à Decisão está não só este sistema “de apoio à decisão” 



Text Mining Aplicado a Sistema On-line / Estágio ISCAP – MADSAD FEP 

Vítor Manuel Saraiva da Silva   15 

mas também a implementação de um simulador que está disponível em duas versões. 

A primeira versão implementada em java estará disponível numa área de acesso sem 

autenticação no portal do ISCAP, onde os utilizadores poderão colar o programa de 

uma ou mais unidades curriculares e, escolher a unidade curricular que pretendem 

simular uma decisão. 

Da mesma forma na aplicação existe uma segunda versão implementada em C#, onde 

o mesmo procedimento pode ser efectuado. Esta segunda versão apenas está 

disponível internamente, para os funcionários e decisores. 

De realçar o ambiente tecnológico do ISCAP que é de grande integração, com uma 

base de dados que incorpora os programas das unidades curriculares desde o ano 

lectivo 1999/2000. Nesta perspectiva faz sentido implementar algo integrado nas 

tecnologias existentes. A linguagem “R” é parte significativa neste estudo, dado que é 

a linguagem de eleição do Mestrado e desta forma podemos explorar mais uma 

alternativa às linguagens “java” e “C#” e avaliar o desempenho do simulador. 

 

1.2.1 Planeamento do Estágio 

O cronograma definido para a execução do projecto está dividido em seis etapas: 

 

1. Analisar o problema; 

2. Compreender o problema; 

3. Seleccionar a melhor opção alternativa; 

4. Projectar a solução; 

5. Implementar a solução; 

6. Elaboração do relatório 

 

Em termos temporais estas etapas foram distribuídas segundo o seguinte diagrama de 

Gantt: 
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ID Nome da tarefa Início Fim Tempo Jan-10 Fev-10 Mar-10 Abr-10 Mai-10 Jun-10 

                                                          

1 Analisar o problema 19-Jan 31-Jan 2s 

                                                

  

 

    

                   

  

                                                

2 Compreender o problema 01-Fev 15-Fev 2s 

                                                

  

   

    

                 

  

                                                

3 Seleccionar a melhor opção alternativa 16-Fev 15-Mar 4s 

                                                

  

     

        

             

  

                                                

4 Projectar a solução 16-Mar 21-Abr 5s 

                                                

  

         

          

        

  

                                                

5 Implementar a solução 22-Abr 30-Mai 5s 

                                                

  

              

          

   

  

                                                

6 Elaboração do relatório 01-Jun 18-Jun 2s 

                                                

  

                   

    

 

  

                                                

Figura 1- Diagrama de Gantt 

1.3 Tecnologias utilizadas 

As tecnologias utilizadas durante o período de estágio e no desenvolvimento das 

aplicações de suporte ao processo de pedidos de equivalência foram, no simulador de 

equivalências disponível no portal do ISCAP, a linguagem java, com aproveitamento 

de classes e métodos já existentes e desenvolvimento de novos métodos e classes. A 

plataforma de suporte ao desenvolvimento utilizada foi o JDeveloper versão 11g. 

No simulador incorporado na aplicação “desktop” CreditaPRO, a linguagem utilizada 

foi o C# e a plataforma base utilizada foi o DOT NET, versão de 2008. 

O software “R” 2.9.2 (linguagem “R”) foi explorado com o recurso a alguns 

“packages”, designadamente o “package” “tm” e com funções já existentes. 

 

1.4 Contributos deste trabalho 

O trabalho realizado tem aspectos que se podem considerar de teor prático, dado que 

além de contribuir para tornar o sistema mais eficaz, a própria aplicação criada em 

simultâneo ajuda a resolver um problema crónico dos serviços. O aspecto inovador 

prende-se com a circunstância de serem raras as abordagens em termos de simulação 

com o recurso a descoberta de conhecimento de texto. Este trabalho implica mais 

dinamização para o portal do ISCAP, potenciando a integração nos sistemas e 

permitindo uma melhor divisão funcional das tarefas. 
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2 Problema e Objectivos 

O processo de pedido de creditação ou pedido de equivalências, a respectiva análise e 

decisão final é geralmente um processo moroso e que, por esse facto, causa bastante 

insatisfação tanto da parte de quem solicita como da parte de quem decide. 

O objectivo proposto no estágio é criar uma forma de agilizar todo este processo 

dispensando de alguma forma a leitura exaustiva dos programas das unidades 

curriculares de origem e respectivas unidades curriculares de destino tanto da parte de 

quem decide como de quem solicita a creditação. 

 A ideia da criação de um simulador de equivalências vem de encontro aos objectivos 

propostos no estágio dado que permite aplicar as técnicas de “Text Mining” aos textos 

de origem e destino determinando a percentagem de proximidade entre ambos. 

 

2.1 Motivação 

A temática do “text mining” é uma área considerada emergente. A sua aplicação 

abrange muitas áreas e está directamente ligada ao crescimento exponencial dos dados 

presentes em todas as organizações. 

O crescimento exponencial da internet e sobretudo da quantidade de informação 

presente e sem tratamento constitui um manancial para as tecnologias e métodos 

computacionais associados ao “text mining”. 

A motivação principal desta abordagem é a avaliação da proximidade entre textos que 

permitirá concluir se um programa de uma determinada unidade curricular leccionada 

em determinada escola estará suficientemente próximo do programa da unidade 

curricular leccionado no ISCAP e assim obter uma projecção da decisão de 

equivalência. 
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2.2 Conceitos teóricos 

 

“Text Mining” 

O termo “Text Mining” - “Descoberta de Conhecimento em Textos” foi utilizado pela 

primeira vez por Feldman e Dagan (1995) para designar o processo de encontrar algo 

interessante em colecções de textos (artigos, histórias de revistas e jornais, mensagens 

de e-mail, páginas Web, etc.). Hoje em dia, sinónimos como Text Mining ou Text Data 

Mining também são utilizados para o mesmo fim. 

Uma definição de “Text Mining” pode ser o processo de extrair padrões ou 

conhecimento, interessantes e não triviais, a partir de documentos textuais. 

 

Técnicas de Text Mining 

 

Extracção 

Uma técnica clássica é a de extracção de informação, cujo objectivo é encontrar 

informações específicas dentro dos textos. Esta técnica é diferente do objectivo da 

área de processamento de linguagem natural, porque é mais focalizado e mais bem 

definido, visando extrair tipos específicos de informação. A técnica de extracção de 

informação procura converter dados não estruturados em informações explícitas, 

geralmente armazenadas em bases de dados estruturadas. Isto pode ser feito isolando 

partes relevantes do texto, extraindo informação destas partes e transformando-as em 

informações mais digeridas e melhor analisadas. Em regra, os métodos utilizados são 

direccionados para extrair características do domínio (objectos, entidades, relações), 

servindo apenas para aplicações específicas. 

A estratégia mais utilizada é analisar “tags” (marcas) nos textos que possam sinalizar 

a presença de um dado. Por exemplo, o termo “metros” pode indicar que o numeral 

que o precede é o comprimento do objecto definido no sintagma nominal. 

O “software” de extracção de informação identifica frases e relacionamentos nos 

textos. A implementação compreende a busca de sequências no texto através de um 

método chamado de “pattern matching”. O programa infere os relacionamentos entre 



Text Mining Aplicado a Sistema On-line / Estágio ISCAP – MADSAD FEP 

Vítor Manuel Saraiva da Silva   19 

todas as entidades, quer estes sejam pessoas ou lugares, deduzindo informação com 

significado para o utilizador. Esta tecnologia é bastante útil quando envolve grandes 

volumes de texto. O “data mining” tradicional parte do princípio que a informação a 

ser “minerada” já se encontra na forma de base de dados relacional. Infelizmente, para 

muitas aplicações, a informação electrónica está apenas disponível na forma de textos 

em língua natural livre muito mais do que em bases de dados estruturadas. 

A transformação de um “corpus” de documentos textuais numa base de dados mais 

estruturada pode ser ilustrada na seguinte figura: 

 

 

Figura 2 - IE-based text mining Framework 

 

Classificação 

Outra técnica básica é a classificação de textos, cujo objectivo é associar categorias 

(assuntos, classes ou temas) pré-definidas a textos livres. Existem diversos métodos e 

técnicas de classificação. Alguns deles têm a preocupação com a escolha das 

características textuais que serão usadas no método. Em geral, os trabalhos de 

classificação de textos procuram encontrar o tema central de um texto (ou temas, se 

existir mais do que um). 

A Yahoo disponibiliza uma ferramenta de “topic tracking tool” 

(www.alerts.yahoo.com), que permite aos utilizadores escolher as suas palavras-

chave, através das quais os utilizadores são notificados quando surgem novas notícias 

relacionadas com essas palavras. Esta tecnologia tem algumas limitações, por 

exemplo se um utilizador acciona um alerta para a palavra-chave “text mining”, ele 

receberá muitas notícias e histórias sobre pesquisa de minerais e muito pouco sobre 

“text mining”. Algumas das melhores ferramentas de “text mining” permitem aos 
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utilizadores a selecção de categorias de interesse ou o sistema automaticamente sugere 

com base no histórico das leituras do utilizador e pela sua actividade no sistema. 

Existem muitas áreas da indústria onde estas técnicas podem ser aplicadas. Podem ser 

usadas para por exemplo alertar as empresas em tempo real se as empresas 

concorrentes estão referenciadas em notícias. Isto permite antecipar novos produtos 

para fazer face a mudanças no mercado. 

Similarmente poderá haver o interesse em pesquisar notícias na sua própria empresa e 

nos seus próprios produtos. Também na indústria médica é de particular interesse a 

busca de novas terapias e tratamentos por parte dos médicos, sabendo em primeira 

mão os novos avanços em áreas médicas específicas. O mesmo se aplica na área da 

educação. 

Palavras-chave são um conjunto de palavras importantes num artigo que traduzem 

uma descrição de alto nível do seu conteúdo aos leitores. A identificação destas 

palavras-chave a partir de um grande conjunto de notícias “online” é muito útil, dado 

que pode inferir um curto sumário desses artigos. 

Com o crescimento exponencial dos documentos online estes passaram a ser a base 

para muitas aplicações de “text mining” como motores de busca, categorização de 

textos, sumarização e detecção de tópicos. A extracção manual é extremamente 

difícil, sendo uma tarefa bastante dispendiosa em termos de tempo, é quase 

impossível a extracção de palavras-chave no caso de novos artigos publicados num 

único dia, devido ao imenso volume. É necessário estabelecer um processo 

automático que faça esta extracção. A arquitectura de extracção de palavras encontra-

se ilustrada na figura 3. 
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Política LaserSociedadeNegócio

Módulo de extracção de palavras

Candidata a 
lista palavra

Candidata a 
lista palavra

Candidata a 
lista palavra

Candidata a 
lista palavra

Módulo de comparação “cross domain”

lista palavra lista palavralista palavralista palavra

 

Figura 3 – Arquitectura de extracção de palavras 

As palavras-chave candidatas são processadas no módulo de extracção de palavras. O 

módulo de comparação “cross domain” efectua o “crivo” final. São construídas 

tabelas para documentos, dicionário, “term ocur fact” e “TFIDF” (term-frequency 

inverse-document-frequency), para cada palavra calcula-se com base na tabela “term 

ocur fact” e os resultados são reflectidos na tabela de pesos “TF-IDF”. 

Finalmente usando a tabela de pesos “TF-IDF”, a lista de palavras-chave candidatas 

para cada domínio de notícias com palavras é ordenada por ordem decrescente 

conforme se pode observar na figura 4. 
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Módulo de recolha de 
notícias

Tabela documentos

Tabela dicionário

Tabela “term occur fact”

Tabela de pesos “TF-IDF”

Módulo de ordenação 
“ranking”

Ocorrencia de termos
Módulo de extracção

Módulo dos pesos 
dos termos

 

Figura 4 – Módulo de extracção de palavras 

“Encadeamento lexical” é um método que agrupa termos com afinidade lexical na 

chamada “cadeia lexical”. A busca de tópicos envolve a monitorização de um evento 

noticioso, transformando-a num fluxo de notícias encadeado – “news stream”. 

Num sistema com um vector multidimensional de busca de tópicos, são inferidos 

nomes, localizações e termos e armazenados em sub-vectores de representação dos 

documentos. Medir a similaridade entre dois documentos é concretizado pela 

comparação de dois sub-vectores ao mesmo tempo. O número de recursos ou atributos 

que afectam a performance do sistema são analisados. 

 

Sumarização 

A abordagem de descoberta por sumarização ou resumos utiliza as técnicas dos tipos 

anteriores, mas com ênfase maior na produção do resumo ou sumário. A sumarização 

é a abstracção das partes mais importantes do conteúdo do texto. Uma técnica válida é 

analisar diversos artigos sobre um mesmo evento e criar um resumo em linguagem 
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natural ou efectuar a sumarização com duas componentes principais: uma que 

selecciona informações de uma base e outra que gera as frases de saída em linguagem 

natural. 

A sumarização de textos é bastante útil para descobrir de uma forma rápida se um 

determinado texto com alguma dimensão vai de encontro ao que o utilizador procura e 

se vale a pena continuar a lê-lo para obter mais informações. 

Com textos com muita dimensão, em regra o software que implementa o processo de 

sumarização consegue sumarizar o texto ao mesmo tempo que o utilizador lê o 

primeiro parágrafo. A chave da sumarização baseia-se na redução do tamanho e 

detalhe do documento ao mesmo tempo que retém as ideias principais e o significado 

global. O desafio é que embora os computadores sejam capazes de identificar pessoas, 

lugares e tempo não têm a mesma capacidade para ensinar o software a analisar a 

semântica e interpretar significados. Geralmente quando uma pessoa sumariza um 

texto, lê o texto na íntegra para compreendê-lo de uma forma global, depois escreve 

um sumário “sublinhando” as frases principais. Dado que os computadores não têm 

ainda a capacidade de linguagem dos humanos, métodos alternativos devem ser 

considerados. Uma das estratégias que é mais usada nas ferramentas de sumarização é 

a chamada “sentence extraction”, ou seja, extracção de frases, como o próprio nome 

indica extrai as frases importantes. Seleccionar uma característica de um texto como o 

tamanho das frases, similaridade com o título, similaridade com a palavra-chave, etc. 

característica usada como argumento de um sistema “fuzzy”. Depois todas as regras 

necessárias para a sumarização são imputadas na base de conhecimento do sistema. 

Como resultado obtemos um valor compreendido entre zero e um para cada frase com 

base nas características da frase e respectivas regras disponíveis na base de 

conhecimento. O valor obtido traduz o grau de importância da frase.  

Este método pode ser observado na figura 5. 
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Figura 5 – “Kernel” da sumarização de textos 

Categorização 

Esta técnica envolve a identificação dos temas principais num documento segundo 

uma lista de tópicos pré determinada. Quando um documento é categorizado é tratado 

pelo software como uma “bolsa” de palavras – “bag of words”. Apenas são contadas 

as palavras que surgem e pela estatística total de contagens identifica os tópicos 

principais do documento. 

O processo de categorização geralmente depende de um dicionário de sinónimos de 

onde são pré-definidos os tópicos e os relacionamentos são deduzidos através da 

procura de termos relacionados, gerais, estritos e sinónimos. As ferramentas de 
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categorização normalmente incorporam um método para ordenar os documentos por 

ordem decrescente de maior conteúdo num tópico particular. 

À semelhança da sumarização este método pode ser usado com busca de tópicos para 

melhor especificar a relevância dum documento para o utilizador que procura 

documentos por tópicos. Os documentos devolvidos podem ser ordenados pelos pesos 

dos seus conteúdos, desta forma as pessoas podem dar prioridade aos documentos 

mais relevantes. 

Muitos negócios e indústrias disponibilizam suporte aos seus clientes e têm de 

responder a questões de vária ordem direccionadas pelos seus clientes. 

Se forem usados esquemas de categorização para a classificação de documentos por 

tópicos será uma forma bastante eficaz de responder rapidamente às necessidades dos 

clientes. 

O objectivo desta técnica é classificar um conjunto de documentos num número fixo 

de categorias pré definidas. Cada documento pode ser parte integrante de mais do que 

uma categoria (classe). 

Documentos para 
treino

Selecção de 
recursos

“Dataset” de treino

Algoritmo de treino

Teste/Novos 
documentos

Teste/Novo 
“Dataset”

ClassificadorModelo

Indices
recursos

Agregação à categoria

Treino Teste

 

Figura 6 – Diagrama de fluxo da categorização 
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Agrupamento ou “Clustering” 

A descoberta por agrupamento (“clustering”) procura separar automaticamente 

elementos em grupos por afinidade ou similaridade (não há classes pré-definidas). A 

técnica de agrupamento é diferente da classificação, pois a primeira visa criar as 

classes através da organização dos elementos, enquanto a segunda procura alocar 

elementos em classes já pré-definidas. O agrupamento auxilia o processo de 

descoberta de conhecimento, facilitando a identificação de padrões (características 

comuns dos elementos) nas classes. 

As técnicas podem ser aplicadas sobre palavras ou sobre conceitos. Conceitos 

permitem trabalhar com sinónimos e variações lexicais. 

Esta técnica difere da categorização porque os documentos são agrupados em tempo 

real, ao invés do recurso a temas pré-definidos. Outro benefício desta técnica é o facto 

de os documentos poderem aparecer em múltiplos sub-tópicos garantindo que um 

documento válido não seja descartado na pesquisa.  

Um algoritmo básico de “clustering” cria um vector de tópicos para cada documento e 

mede a forma como o documento “encaixa” bem ou mal em cada “cluster”.  

Esta tecnologia pode ser útil na organização do manuseamento da informação nos 

sistemas que podem conter milhares de documentos. 

O algoritmo “K-means” enquanto calcula a similaridade entre documentos de texto 

não só considera um auto-vector baseado no algoritmo da estatística de frequência de 

termos, mas também combina o grau de associação entre as palavras, depois o 

relacionamento entre palavras-chave é também tido em consideração, bem como a sua 

menor sensibilidade da sequência inicial e frequência, de certa forma considera uma 

certa compreensão semântica. Efectivamente aumenta a precisão na semelhança dos 

textos de pequena dimensão e de frases simples bem como aumenta a precisão na taxa 

de “recall” nos resultados da técnica de “clustering”. Podemos observar o algoritmo 

modelo na figura 6. 
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Figura 7 – Diagrama de fluxo “K-means clustering” baseado em “co-mining” 

 

Similaridade entre textos 

A descoberta por similaridade entre textos procura relacionar descobertas presentes 

em vários textos diferentes. Esta técnica procura relacionar textos que não se 

referenciam e que aparentemente não contêm assuntos comuns. São extraídas 

informações de partes dos textos e analisadas para encontrar similaridades e 

diferenças de informações. 

O problema apresentado no estágio pode ser visto de vários prismas e aparentemente é 

transversal às diversas técnicas de “text mining”. 

A técnica que mais se adequa ao problema proposto é a “Similaridade entre Textos”. 

A ideia da criação do simulador e a consciência da facilidade da sua implementação 

advém da circunstância de existir um sistema integrado no ISCAP. De facto torna-se 

bastante fácil implementar qualquer módulo novo, dado que existe já uma estrutura 

desenvolvida ao nível da base de dados e “front office”, preparada para o 

“crescimento”. Os programas das unidades curriculares estão registados na base de 

dados do ISCAP e são mantidos pelos docentes coordenadores das áreas científicas a 

cada ano lectivo. 



Text Mining Aplicado a Sistema On-line / Estágio ISCAP – MADSAD FEP 

Vítor Manuel Saraiva da Silva   28 

No entanto, foi necessário evoluir o sistema criando as tabelas necessárias não só ao 

registo dos pedidos de equivalências, processos, planos externos como também dos 

próprios programas externos. Tanto as escolas como os cursos externos já estavam 

presentes na base de dados. 

O ISCAP como escola, sendo a sua “área de negócio” a leccionação, está 

naturalmente dirigido para o seu público-alvo – os alunos. Neste contexto, tudo que 

seja criado e que seja dirigido aos alunos constitui sempre uma mais-valia para a 

instituição. Concretamente a ideia de criação do simulador não só permitirá a 

instrução de processos de equivalência com potencial de parecer positivo, o que 

favorece não só os alunos (que poderão organizar a sua actividade lectiva mediante 

este “parecer” prévio) como os docentes que têm a seu cargo a decisão, eliminando a 

instrução de processos com potencial de parecer negativo, o que apesar de trazer 

menor proveito para a instituição (pelos emolumentos pagos), vai provocar uma 

libertação de recursos para a “área de negócio” – a leccionação. De facto a instrução 

de processos inviáveis é um dos grandes problemas actuais pois acabam ser “pedras 

na engrenagem” prejudicando os processos viáveis, além da circunstância de serem 

pura perda de tempo e dinheiro para todas as partes envolvidas. 

A criação do simulador em duas versões permite comparar também os resultados e 

verificar a performance de cada um dado que são implementadas em duas linguagens 

diferentes embora bastante semelhantes. 

Inicialmente o projecto de aplicação de gestão de equivalências era muito ambicioso 

pois pretendia eliminar completamente o suporte de papel. Esta solução iria exigir 

muito da parte dos alunos que teriam de obrigatoriamente que digitalizar todos os 

programas das unidades curriculares e efectuar o respectivo “upload” on-line. 

No entanto por prudência ficou decidido avançar para uma solução intermédia, a qual 

fará o controlo da instrução de cada processo, mantendo-se o suporte em papel dos 

programas das unidades curriculares. 
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3 Métodos Utilizados 

Os dados usados estão presentes na base de dados do ISCAP. Existem programas das 

unidades curriculares de todos os planos de cursos desde o ano lectivo de 1997/1998. 

Basicamente estão armazenados numa tabela cuja estrutura se adequa não só ao 

registo do programa propriamente dito como a outros elementos de interesse como a 

metodologia de ensino, os métodos de avaliação e a bibliografia. Também se 

encontram presentes na base de dados a versão dos programas em língua inglesa. 

Não existe registo informático de histórico de decisões pelo que houve necessidade de 

obter alguns programas externos onde houve decisões positivas e negativas para 

avaliar a qualidade do simulador. 

Os métodos que nos propomos utilizar compreendem as seguintes etapas: 

 

Pré-processamento 

Dado que nem todas as palavras são relevantes nos programas das unidades 

curriculares, embora seja um documento com um padrão mais ou menos bem definido 

de frases chave, numa primeira abordagem interessa-nos retirar apenas as palavras 

representativas do conteúdo programático. 

Por esta razão há necessidade de efectuar um pré-processamento, através da remoção 

de “stopwords”, de caracteres sem significado como por exemplo espaços, a 

pontuação e os numerais. 

 

Extracção e cruzamento simples de palavras 

Consiste na leitura dos dois textos e na extracção das palavras mais significativas 

existentes em cada texto, criando assim dois vectores de palavras. Posteriormente é 

efectuado o cruzamento dos dois vectores, obtendo desta forma o número de palavras 

comum a cada um dos textos. 
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Criação da “Document-Term Matrix” 

Consiste na constituição de uma matriz de atributos mais relevantes no texto – 

“Document-Term Matrix”. Um documento ou colecção de documentos pode ser 

representado num modelo vector espaço (“vector space model”) através de uma 

“Document-Term Matrix”. Nesta matriz, organizada por colunas que identificam 

diferentes atributos (termos) e por linhas que identificam diferentes documentos, cada 

entrada indica o peso de cada termo “t” no documento “d”. O zero indica que o peso 

do termo “t” é insignificante ou, então, o termo não existe no documento “d”. É de 

notar que a ordem das palavras e a estrutura sintáctica das frases de cada documento é 

ignorada na matriz, utilizando-se um modelo conhecido como “bag-of-words”. 

A métrica escolhida para cálculo dos pesos dos termos nos documentos foi a 

codificação “tf-idf” (“term-frequency inverse-document-frequency”) por ser capaz de 

captar não apenas a frequência com que cada termo “t” surge no documento “d”, mas 

também, o seu grau de informatividade (se o termo ocorre em muitos documentos é 

geral, não tendo valor informativo para classificar o documento). 

 

Avaliação dos resultados 

Consiste na leitura dos resultados e na confrontação com as decisões efectivas. 
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4 Implementação dos métodos e técnicas 

Iremos neste capítulo efectuar a implementação dos métodos e técnicas estudadas com 

o recurso a casos concretos e em aplicações diferentes de forma a obter uma 

plataforma de resultados que nos permita efectuar comparações. Em primeiro lugar 

iremos explorar o software “R”, o qual incorpora um “package” específico para toda a 

temática do “Text Mining” (“package” “tm”). Em seguida passaremos ao estudo dos 

mesmos casos no simulador criado para a resolução do problema proposto, ou seja, 

nas linguagens C# e java. 

  

4.1 Com recurso ao Software “R” 

O software “R” e concretamente o “package” “tm” constitui-se como um instrumento 

bastante importante na abordagem à temática do “Text Mining”. De facto as funções 

existentes são de fácil execução e bastante especializadas em todo o tipo de requisitos 

na resolução do problema proposto. Também o facto de ser um “software” “livre” 

acrescenta ainda mais valor à sua utilização. 

Para efectuar este estudo foi constituído um conjunto de programas que foram gerados 

em ficheiros de texto a partir da base de dados do ISCAP. Neste conjunto apenas 

foram agregados programas de unidades curriculares da área de informática. 

 

Importação dos dados 

Para efeitos de importação dos dados, utilizou-se a função “Corpus()”, que permite 

importar colecções de documentos. 

programas.treino<-Corpus(DirSource("C:/prog/treino")) 

 

4.1.1 Programas sem equivalência concedida 

Pré-processamento 

Iremos aplicar ao conjunto de programas as seguintes funções disponibilizadas na 

“package” “tm”: 
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• PlainTextDocument - Permite transformar as mensagens em documentos de 

texto plano (sem aspas); 

• stripWhitespace - Elimina espaços em branco desnecessários; 

• tolower - Converte todas as palavras maiúsculas em palavras minúsculas, com 

o objectivo de indiferenciá-las; 

• removePunctuation - Remove a pontuação existente nos documentos; 

• removeWords e stopwords ('portuguese') - Utilizadas em conjunto, permitem 

eliminar todas as stopwords presentes nos textos, que são palavras comuns, de 

elevada frequência e irrelevantes, utilizadas no discurso para criar ligações 

entre frases e palavras, sendo, assim, pouco importantes enquanto atributos; 

• removeNumbers – Remove os caracteres numerais. 

Para verificar a eficácia das funções apresentamos o resultado relativamente ao 

programa da unidade curricular Tecnologias e Sistemas de Informação em vigor no 

ano lectivo 2009/2010 (código 2366) antes e após o pré-processamento. 

Antes do pré-processamento: 

Conceitos gerais de Sistemas de Informacao e Tecnologias de Informacao 
1.1 Componentes de um sistema informatico 
1.2 Comunicacoes e redes de computadores 
1.3 areas de aplicacao das Tecnologias de Informacao e Comunicacao 
1.4 Seguranca dos Sistemas de Informacao e Tecnologias de Informacao 
1.4.1 Politicas e procedimentos de seguranca 
1.4.1.1 Introducao 
1.4.1.2 Criacao e gestao de palavra-passe 
1.4.1.3 Copias de seguranca e recuperacao de desastre 
1.4.1.4 Informacao aos novos utilizadores 
1.4.1.5 Utilizacao da Internet        
1.4.2 Identificacao, autenticacao e controlo de acesso 
1.4.2.1 Nocoes basicas de criptografia 
1.4.2.2 Infra-estrutura de chave publica 
1.4.2.3 Autenticacao baseada em  palavra-passe 
2. Introducao a ferramentas de gestao de projectos      
2.1 areas de aplicacao de gestao de projectos  
2.2 Introducao ao MS_Project 
3. Resolucao de problemas Contabilisticos e Negocio recorrendo a tecnicas avancadas 
de  folhas de calculo 
3.1 Analise de dados atraves da simulacao de gestao 
3.2 Analise de dados atraves de funcoes estatisticas, matematicas e financeiras 
4. Desenvolvimento de um projecto envolvendo problemas de um negocio 
4.1 Gestao de um  projecto de software 
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4.2 Analise; Desenvolvimento; Implementacao; Formacao de utilizadores (Manual de 
Procedimentos);  Manutencao da Aplicacao 
4.3 Apresentacao do projecto ao 'Cliente final'. 

Após o pré-processamento: 

Código aplicado ao conjunto de dados: 
 
> programas.tr <- Corpus(DirSource('c:/prog/treino/')) 
> programas.tr <- tm_map(programas.tr,removeWords,stopwords(language='portuguese')) 
> programas.tr <- tm_map(programas.tr, PlainTextDocument) 
> programas.tr <- tm_map(programas.tr,stripWhitespace) 
> programas.tr <- tm_map(programas.tr,tolower) 
> programas.tr <- tm_map(programas.tr,removePunctuation) 
> programas.tr <- tm_map(programas.tr,removeNumbers) 
 
O documento em estudo encontra-se no índice sete: 
> programas.tr[7] 
 
 conceitos gerais sistemas informacao tecnologias informacao 
 componentes sistema informatico 
 comunicacoes redes computadores 
 areas aplicacao tecnologias informacao comunicacao 
 seguranca sistemas informacao tecnologias informacao 
 politicas procedimentos seguranca 
 introducao 
 criacao gestao palavrapasse 
 copias seguranca recuperacao desastre 
 informacao novos utilizadores 
 utilizacao Internet  
 identificacao autenticacao controlo acesso 
 nocoes basicas criptografia 
 infraestrutura chave publica 
 autenticacao baseada palavrapasse 
 introducao ferramentas gestao projectos  
 areas aplicacao gestao projectos  
 introducao msproject 
 resolucao problemas contabilisticos negocio recorrendo tecnicas avancadas folhas 
calculo 
 analise dados atraves simulacao gestao 
 analise dados atraves funcoes estatisticas matematicas financeiras 
 desenvolvimento projecto envolvendo problemas negocio 
 gestao projecto software 
 analise desenvolvimento implementacao formacao utilizadores manual 
procedimentos manutencao aplicacao 
 apresentacao projecto cliente final 
 

No documento exemplificado, é possível constatar que as técnicas de pré 

processamento utilizadas permitiram isolar as palavras mais relevantes (os conceitos 
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que constituem unidades de pensamento do conteúdo temático em causa), com a 

consequente redução do número de atributos a considerar. 

 

Extracção e cruzamento simples de palavras 

Para efectuar a extracção e cruzamento de dois programas basta isolar os dois 

programas origem/destino e colocar na pasta “teste1” e construir a matriz de termos 

apenas para os dois documentos (efectuando o pré processamento): 

prog.ts1 <-Corpus(DirSource("C:/prog/teste1")) 
> prog.ts1 <- tm_map(prog.ts1,removeWords,stopwords(language='portuguese')) 
> prog.ts1 <- tm_map(prog.ts1, PlainTextDocument) 
> prog.ts1 <- tm_map(prog.ts1,stripWhitespace) 
> prog.ts1 <- tm_map(prog.ts1,tolower) 
> prog.ts1 <- tm_map(prog.ts1,removePunctuation) 
> prog.ts1 <- tm_map(prog.ts1,removeNumbers) 
 

prog.ts1.mx<-DocumentTermMatrix(prog.ts1,control=list(minWordLength=4, 

minDocFreq=2)) 

 

Com o parâmetro “minWordLength” balizamos as palavras a um mínimo de 4 

caracteres, por sua vez o parâmetro “MinDocFreq” apenas são consideradas as 

palavras com frequência mínima de duas unidades. 

Como resultado temos uma matriz com 30 termos: 

> prog.ts1.mx 

A document-term matrix (2 documents, 30 terms) 

Non-/sparse entries: 33/27 

Sparsity           : 45% 

Maximal term length: 15  

Weighting          : term frequency (tf) 

 

Com a seguinte instrução podemos ver o conteúdo da matriz e verificar as frequências 

nos dois documentos: 

dtm<-as.data.frame(inspect(prog.ts1.mx)) 
    Terms 

Docs analise aplicacao areas atraves autenticacao bases dados 

   1       3         3     2       2            2     0     2 

   2       0         0     0       0            0     6    10 
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    Terms 

Docs desenvolvimento evolucao gestao importancia informacao introducao 

   1               2        0      5           0          6          3 

   2               0        3      0           2          6          0 

    Terms 

Docs modelacao modelo modelos negocio normalizacao organizacoes palavra 

   1         0      0       0       2            0            0       2 

   2         2      2       4       0            3            2       0 

    Terms 

Docs passe problemas procedimentos projecto projectos seguranca sgbd 

   1     2         2             2        3         2         3    0 

   2     0         0             0        0         0         0    6 

    Terms 

Docs sistemas tecnologias utilizadores 

   1        2           3            2 

   2       10           0            0  

Conforme verificamos, apenas três palavras (atributos) têm frequências nos dois 

documentos, pelo que se conclui apenas com esta abordagem simples que não existe 

proximidade entre os dois programas (3 palavras encontradas em 12 no programa de 

destino – 25%).  

Apenas se considera se cada palavra comum se encontra ou não, descartando o 

número de ocorrências.   

 

Criação da “Document-Term Matrix” 

A seguinte instrução permite obter a matriz de termos do conjunto de dados: 

prog.tr.mx<-DocumentTermMatrix(programas.tr,control=list(minWordLength=4, 

minDocFreq=2)) 

 

Com a instrução “colnames()” obtemos o resultado final que é o seguinte:  

[1] "analise"         "aplicacao"       "areas"           
 [4] "atraves"         "autenticacao"    "bases"           
 [7] "botoes"          "business"        "calculo"         
[10] "caracteristicas" "celulas"         "cenarios"        
[13] "clientes"        "colar"           "componentes"     
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[16] "computador"      "computadores"    "conceitos"       
[19] "contra"          "criacao"         "dados"           
[22] "desenho"         "desenvolvimento" "dinamica"        
[25] "dinamicas"       "distincao"       "documentos"      
[28] "entidaderelacao" "estrutura"       "evolucao"        
[31] "filtros"         "folha"           "folhas"          
[34] "formatacao"      "formularios"     "funcoes"         
[37] "gerais"          "gestao"          "grafico"         
[40] "graficos"        "gravacao"        "imagens"         
[43] "impacto"         "importancia"     "impressao"       
[46] "informacao"      "informatica"     "insercao"        
[49] "integridade"     "intelligence"    "interface"       
[52] "introducao"      "linguagens"      "macros"          
[55] "modelacao"       "modelo"          "modelos"         
[58] "negocio"         "nocao"           "normalizacao"    
[61] "operativo"       "organizacoes"    "paginas"         
[64] "palavrapasse"    "perifericos"     "personalizacao"  
[67] "porte"           "problemas"       "procedimentos"   
[70] "programacao"     "projecto"        "projectos"       
[73] "propriedades"    "proteccao"       "recurso"         
[76] "redes"           "seguranca"       "sgbd"            
[79] "simulacao"       "sistema"         "sistemas"        
[82] "software"        "tabela"          "tabelas"         
[85] "tecnologias"     "tendencias"      "texto"           
[88] "tipos"           "tradutores"      "utilizacao"      
[91] "utilizadores"    "vida" 

Verifica-se que foram gerados noventa e dois atributos. 

Algumas funções de apoio 

Existe uma série de funções que permitem inspeccionar os atributos, nomeadamente: 

dim(prog.tr.mx) 
[1] 10 92 

Permite obter a dimensão. Noventa e dois atributos em dez textos; 

inspect(prog.tr.mx)[1:10,30:40] 

Esta função permite-nos inspeccionar as frequências de cada atributo em cada 

documento, é uma função bastante útil para o nosso problema. 

freqterms5 <-findFreqTerms(prog.tr.mx, 5) 
[1] "bases"        "dados"        "sistemas"     "computadores" 
 [5] "software"     "tipos"        "funcoes"      "graficos"     
 [9] "paginas"      "seguranca"    "informacao"   "gestao"       
[13] "sgbd" 

Permite encontrar termos com determinada frequência. 
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table(as.matrix(prog.tr.mx)[,"software"]) 
0 6  
9 1 
Permite obter as ocorrências de um determinado termo nos documentos. 

Iremos efectuar o mesmo procedimento considerando um programa de origem sem 

equivalência concedida. É o caso da unidade curricular Sistemas de Informação para a 

Gestão (código 2367): 

1. OS SISTEMAS DE INFORMACAO NAS ORGANIZACOES  
1.1 A IMPORTANCIA DA INFORMACAO E O PAPEL DOS SISTEMAS DE 
INFORMACAO NAS ORGANIZACOES  
1.2 OS SISTEMAS DE INFORMACAO ORGANIZACIONAIS  
1.2.1 EVOLUCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO 
1.2.2 PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE 
INFORMACAO  
2. SISTEMAS DE BASES DE DADOS  
2.1 EVOLUCAO DOS SISTEMAS DE BASES DE DADOS  
2.1.1 SISTEMAS DE FICHEIROS VERSUS SISTEMAS DE BASES DE DADOS  
2.2 SISTEMAS DE GESTAO DE BASES DE DADOS (SGBD) 
2.2.1 FUNCOES E COMPONENTES DE UM SGBD 
2.2.2 ARQUITECTURA DE UM SGBD  
2.2.3 INTERVENIENTES DE UM SGBD  
2.2.4 CLASSIFICACAO DOS SGBD  
2.2.5 VANTAGENS E DESVANTAGENS DOS SGBD  
3. MODELOS DE BASES DE DADOS  
3.1 PERSPECTIVA DA EVOLUCAO DOS MODELOS DE BASES DE DADOS  
3.1.1 MODELOS HIERARQUICO E EM REDE  
3.1.2 MODELO RELACIONAL  
3.1.3 NOVOS MODELOS – TENDENCIAS ACTUAIS E FUTURAS  
4. MODELACAO E NORMALIZACAO DE DADOS  
4.1 A IMPORTÂNCIA DE MODELACAO DE DADOS  
4.2 TÉCNICAS DE REPRESENTACAO DE DADOS  
4.2.1 MODELO ENTIDADES-RELACIONAMENTOS (E-R)  
4.3 NORMALIZACAO DE DADOS  
4.3.1 PROCESSO DE NORMALIZACAO  
5. ESTUDO DO MICROSOFT ACCESS  
5.1 TABELAS  
5.2 CONSULTAS  
5.3 FORMULARIOS  
5.4 RELATORIOS  
5.5 MACRO DE COMANDOS 

Após o pré-processamento: 

os sistemas de informacao nas organizacoes  
 a importancia da informacao e o papel dos sistemas de informacao nas organizacoes  
 os sistemas de informacao organizacionais  
 evolucao dos sistemas de informacao 
 planeamento e desenvolvimento de sistemas de informacao  
 sistemas de bases de dados  



Text Mining Aplicado a Sistema On-line / Estágio ISCAP – MADSAD FEP 

Vítor Manuel Saraiva da Silva   38 

 evolucao dos sistemas de bases de dados  
 sistemas de ficheiros versus sistemas de bases de dados  
 sistemas de gestao de bases de dados sgbd 
 funcoes e componentes de um sgbd 
 arquitectura de um sgbd  
 intervenientes de um sgbd  
 classificacao dos sgbd  
 vantagens e desvantagens dos sgbd  
 modelos de bases de dados  
 perspectiva da evolucao dos modelos de bases de dados  
 modelos hierarquico e em rede  
 modelo relacional  
 novos modelos u tendencias actuais e futuras  
 modelacao e normalizacao de dados  
 a importcncia de modelacao de dados  
 tccnicas de representacao de dados  
 modelo entidadesrelacionamentos er  
 normalizacao de dados  
 processo de normalizacao  
 estudo do microsoft access  
 tabelas  
 consultas  
 formularios  
 relatorios  
 macro de comandos 
 

Usando a função inspect() podemos recolher da matriz os dados relativos às duas 

unidades curriculares que estão nas posições sete e oito da matriz: 

dtmG<-as.data.frame(inspect(prog.tr.mx)) 
dtmG[7:8,] 
  analise aplicacao areas atraves autenticacao bases botoes business 
7       3         3     2       2            2     0      0        0 
8       0         0     0       0            0     6      0        0 
  calculo caracteristicas celulas cenarios clientes colar componentes 
7       0               0       0        0        0     0           0 
8       0               0       0        0        0     0           0 
  computador computadores conceitos contra criacao dados desenho 
7          0            0         0      0       0     2       0 
8          0            0         0      0       0    10       0 
  desenvolvimento dinamica dinamicas distincao documentos entidaderelacao 
7               2        0         0         0          0               0 
8               0        0         0         0          0               0 
  estrutura evolucao filtros folha folhas formatacao formularios funcoes 
7         0        0       0     0      0          0           0       0 
8         0        3       0     0      0          0           0       0 
  gerais gestao grafico graficos gravacao imagens impacto importancia 
7      0      5       0        0        0       0       0           0 
8      0      0       0        0        0       0       0           2 
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  impressao informacao informatica insercao integridade intelligence 
7         0          6           0        0           0            0 
8         0          6           0        0           0            0 
 
  interface introducao linguagens macros modelacao modelo modelos negocio 
7         0          3          0      0         0      0       0       2 
8         0          0          0      0         2      2       4       0 
  nocao normalizacao operativo organizacoes paginas palavrapasse 
7     0            0         0            0       0            2 
8     0            3         0            2       0            0 
  perifericos personalizacao porte problemas procedimentos programacao 
7           0              0     0         2             2           0 
8           0              0     0         0             0           0 
  projecto projectos propriedades proteccao recurso redes seguranca sgbd 
7        3         2            0         0       0     0         3    0 
8        0         0            0         0       0     0         0    6 
  simulacao sistema sistemas software tabela tabelas tecnologias tendencias 
7         0       0        2        0      0       0           3          0 
8         0       0       10        0      0       0           0          0 
  texto tipos tradutores utilizacao utilizadores vida 
7     0     0          0          0            2    0 
8     0     0          0          0            0    0 

Conforme é óbvio, os valores encontrados são os mesmos da etapa anterior. 

O passo seguinte será efectuar o cálculo da similaridade, isto é, verificar a 

proximidade através da função “dissimilarity” presente no “package” “tm”: 

>dissimilarity(prog.tr.mx, method = "cosine") 

Como resultado temos uma matriz com os valores abaixo da diagonal principal: 

 

Figura 8 – Similaridade entre os programas 
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Podemos concluir que os valores são geralmente elevados o que seria de esperar, dado 

que são unidades curriculares da mesma área científica. 

Podemos verificar que os documentos em análise (nos índices 7 e 8) têm os seguintes 

valores: 

 

Figura 9 – Valor encontrado para os documentos 7 e 8 

O valor é elevado mas não o suficiente dado que esta equivalência não foi concedida. 

 

4.1.2 Programas com equivalência concedida 

Consideramos agora o caso duma equivalência concedida, que é o caso da unidade 

curricular do exemplo anterior Sistemas de Informação para a Gestão (2367): 

1. OS SISTEMAS DE INFORMACAO NAS ORGANIZACOES  
1.1 A IMPORTANCIA DA INFORMACAO E O PAPEL DOS SISTEMAS DE 
INFORMACAO NAS ORGANIZACOES  
1.2 OS SISTEMAS DE INFORMACAO ORGANIZACIONAIS  
1.2.1 EVOLUCAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO 
1.2.2 PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE 
INFORMACAO  
2. SISTEMAS DE BASES DE DADOS  
2.1 EVOLUCAO DOS SISTEMAS DE BASES DE DADOS  
2.1.1 SISTEMAS DE FICHEIROS VERSUS SISTEMAS DE BASES DE DADOS  
2.2 SISTEMAS DE GESTAO DE BASES DE DADOS (SGBD) 
2.2.1 FUNCOES E COMPONENTES DE UM SGBD 
2.2.2 ARQUITECTURA DE UM SGBD  
2.2.3 INTERVENIENTES DE UM SGBD  
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2.2.4 CLASSIFICACAO DOS SGBD  
2.2.5 VANTAGENS E DESVANTAGENS DOS SGBD  
3. MODELOS DE BASES DE DADOS  
3.1 PERSPECTIVA DA EVOLUCAO DOS MODELOS DE BASES DE DADOS  
3.1.1 MODELOS HIERARQUICO E EM REDE  
3.1.2 MODELO RELACIONAL  
3.1.3 NOVOS MODELOS – TENDENCIAS ACTUAIS E FUTURAS  
4. MODELACAO E NORMALIZACAO DE DADOS  
4.1 A IMPORTÂNCIA DE MODELACAO DE DADOS  
4.2 TÉCNICAS DE REPRESENTACAO DE DADOS  
4.2.1 MODELO ENTIDADES-RELACIONAMENTOS (E-R)  
4.3 NORMALIZACAO DE DADOS  
4.3.1 PROCESSO DE NORMALIZACAO  
5. ESTUDO DO MICROSOFT ACCESS  
5.1 TABELAS  
5.2 CONSULTAS  
5.3 FORMULARIOS  
5.4 RELATORIOS  
5.5 MACRO DE COMANDOS 
 

Mas desta vez escolhendo como unidade curricular de destino Informática II (2106) 

do mesmo ano: 

1. sistemas informacao organizacoes 
1.1 importância informacao papel si organizacoes 
1.2 sistemas informacao organizacionais 
1.2.1 planeamento desenvolvimento sistemas informacao 
1.2.2 evolucao sistemas informacao 
 
2. sistemas bases dados 
2.1 evolucao sistemas bases dados 
2.1.1 sistemas ficheiros sistemas bases dados 
2.2 sistemas gestao bases dados (sgbd) 
2.2.1 arquitectura sgbd 
2.2.2 requisitos sgbd 
2.2.3 funcoes componentes sgbd 
 
3. modelos bases dados 
3.1 perspectiva evolucao modelos bases dados 
3.1.1 modelos hierarquico rede 
3.1.2 modelo relacional 
3.1.3 modelo orientado objectos 
 
4. modelacao normalizacao dados 
4.1 importancia modelacao dados 
4.2 tecnicas representação dados 
4.2.1 modelo entidades-relacionamentos (e-r) 
4.3 normalizacao dados  
4.3.1 processo normalização  
 



Text Mining Aplicado a Sistema On-line / Estágio ISCAP – MADSAD FEP 

Vítor Manuel Saraiva da Silva   42 

5. estudo microsoft access 
5.1 tabelas 
5.2 formularios 
5.3 consultas 
5.4 relatorios etiquetas 
5.5 macro comandos 

Podemos inspeccionar a matriz dos dois programas isolados: 

> dtm2<-as.data.frame(inspect(prog.ts2.mx)) 
 
A document-term matrix (2 documents, 12 terms) 
 
Non-/sparse entries: 24/0 
Sparsity           : 0% 
Maximal term length: 12  
Weighting          : term frequency (tf) 
 
    Terms 
Docs bases dados evolucao importancia informacao modelacao modelo modelos 
   1     6    10        3           2          5         2      3       3 
   2     6    10        3           2          6         2      2       4 
    Terms 
Docs normalizacao organizacoes sgbd sistemas 
   1            3            2    4        9 
   2            3            2    6       10 

Verificamos que a indicação de semelhança é muito elevada. 

Lendo agora os resultados na matriz global, sabemos que os dois programas estão nas 

posições seis e oito da matriz já gerada anteriormente: 

dtmG[6:8,] 
  analise aplicacao areas atraves autenticacao bases botoes business 
6       0         0     0       0            0     6      0        0 
7       3         3     2       2            2     0      0        0 
8       0         0     0       0            0     6      0        0 
  calculo caracteristicas celulas cenarios clientes colar componentes 
6       0               0       0        0        0     0           0 
7       0               0       0        0        0     0           0 
8       0               0       0        0        0     0           0 
  computador computadores conceitos contra criacao dados desenho 
6          0            0         0      0       0    10       0 
7          0            0         0      0       0     2       0 
8          0            0         0      0       0    10       0 
  desenvolvimento dinamica dinamicas distincao documentos entidaderelacao 
6               0        0         0         0          0               0 
7               2        0         0         0          0               0 
8               0        0         0         0          0               0 
 
 
  estrutura evolucao filtros folha folhas formatacao formularios funcoes 
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6         0        3       0     0      0          0           0       0 
7         0        0       0     0      0          0           0       0 
8         0        3       0     0      0          0           0       0 
  gerais gestao grafico graficos gravacao imagens impacto importancia 
6      0      0       0        0        0       0       0           2 
7      0      5       0        0        0       0       0           0 
8      0      0       0        0        0       0       0           2 
  impressao informacao informatica insercao integridade intelligence 
6         0          5           0        0           0            0 
7         0          6           0        0           0            0 
8         0          6           0        0           0            0 
  interface introducao linguagens macros modelacao modelo modelos negocio 
6         0          0          0      0         2      3       3       0 
7         0          3          0      0         0      0       0       2 
8         0          0          0      0         2      2       4       0 
  nocao normalizacao operativo organizacoes paginas palavrapasse 
6     0            3         0            2       0            0 
7     0            0         0            0       0            2 
8     0            3         0            2       0            0 
  perifericos personalizacao porte problemas procedimentos programacao 
6           0              0     0         0             0           0 
7           0              0     0         2             2           0 
8           0              0     0         0             0           0 
  projecto projectos propriedades proteccao recurso redes seguranca sgbd 
6        0         0            0         0       0     0         0    4 
7        3         2            0         0       0     0         3    0 
8        0         0            0         0       0     0         0    6 
  simulacao sistema sistemas software tabela tabelas tecnologias tendencias 
6         0       0        9        0      0       0           0          0 
7         0       0        2        0      0       0           3          0 
8         0       0       10        0      0       0           0          0 
  texto tipos tradutores utilizacao utilizadores vida 
6     0     0          0          0            0    0 
7     0     0          0          0            2    0 
8     0     0          0          0            0    0 

Aplicando o mesmo código, vamos obter o índice de similaridade neste caso. 

 

dissimilarity(prog.tr.mx, method = "cosine") 
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Figura 10 - Valor encontrado para os documentos 6 e 8 

 

O valor observado é indicativo que os documentos são muito próximos. 

 

Avaliação dos resultados 

Os resultados são satisfatórios, dado que nos dois exemplos os valores de similaridade 

são por um lado elevados porque se tratam de unidades curriculares da mesma área 

científica e por outro lado, podemos concluir que o valor de similaridade superior a 8 

será um indicador seguro de provável equivalência. 

A primeira abordagem de cruzamento simples considerando apenas os dois programas 

também é um indicador razoável. 

 

4.2 Implementação em java e C# 

A implementação do simulador em duas versões, uma em java e outra em C#, não só 

permite comparar os resultados como permite a integração nos sistemas existentes no 

ISCAP. A existência no ISCAP de um portal desenvolvido em linguagem java 

permitiu apenas a criação de mais um módulo, tirando partido dos métodos e classes 

desenvolvidas no portal. Da mesma forma o desenvolvimento da aplicação de gestão 

de equivalências motivou a criação do simulador também na mesma plataforma “DOT 

NET” e na linguagem C#. 



Text Mining Aplicado a Sistema On-line / Estágio ISCAP – MADSAD FEP 

Vítor Manuel Saraiva da Silva   45 

Iremos tratar os mesmos casos explorados no software “R” e comparar os resultados. 

De notar que numa primeira fase fez-se uma abordagem bastante simples, 

aproximando às técnicas utilizadas no software “R”. 

 

4.2.1 Programas sem equivalência concedida 

 

Pré processamento 

A seguir apresentamos o mesmo exemplo explorado com o software “R”, a unidade 

curricular Tecnologias e Sistemas de Informação em vigor no ano lectivo 2009/2010, 

para o Curso de Licenciatura em Contabilidade e Administração do ISCAP. 

O pré-processamento consiste na remoção dos seguintes elementos presentes no texto 

sem relevância para a análise:   

Stopwords

Numerais

\n
Pontuação

 

Figura 11- Método de remoção de caracteres 
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A remoção dos caracteres sem significado representa um refinamento bastante útil 

dado que faz com que apenas restem as palavras que realmente têm significado para a 

comparação entre programas. 

 

Extracção e cruzamento simples de palavras 

À semelhança da implementação em “R”, o método utilizado para a selecção das 

palavras é bastante simples, mas é implementado de outra perspectiva. Podemos 

representa-lo através de diagrama conforme se observa na figura 12. No mesmo 

método está implementada a forma de obter as palavras distintas, desta forma optou-

se numa primeira fase por descartar as repetições, embora seja um elemento 

importante a considerar numa evolução do próprio método, aplicando pesos às 

palavras mais frequentes. 
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Início

Transforma 
texto em 
array de 
carácteres

É válido?

Ler carácter 
do array

Guarda 
carácter no 
array de 
palavras

É carácter de 
fim de palavra 
ou linha?

O tamanho da 
palavra é 
inferior ao 
mínimo?

Descarta 
palavra

Sim

Não

Sim

Sim Não

Não

Fim

 

Figura 12 - Método obter vector de palavras 

 

Como resultado da aplicação deste método a lista de palavras obtida é a seguinte: 

acesso comunicação financeiras matemáticas redes 

análise comunicações folhas microsoft resolução 

aplicação conceitos formação negócio segurança 

apresentação contabilísticos funções noções simulação 

áreas controlo gerais novos sistema 

através cópias gestão palavra-passe sistemas 

autenticação criação Identificação políticas software 

avançadas criptografia Implementação problemas técnicas 

baseada dados Informação procedimentos tecnologias 

básicas desastre Informático project utilização 
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cálculo desenvolvimento infra-estrutura projecto utilizadores 

chave envolvendo Internet projectos 

 cliente estatísticas Introdução pública 

 componentes ferramentas manual recorrendo 

 computadores final manutenção recuperação 

 
Tabela 1 – Palavras seleccionadas - origem 

Se efectuarmos o mesmo procedimento para o programa da unidade curricular de 

destino, a unidade curricular Sistemas de Informação para a Gestão, verificamos que 

as palavras retiradas pelo simulador são as seguintes: 

 

access ficheiros Novos tendências 

actuais formulários organizacionais vantagens 

arquitectura funções Organizações 

 bases futuras Papel 

 classificação gestão Perspective 

 comandos hierárquico Planeamento 

 components importância Processo 

 consultas Informação Rede 

 dados intervenientes Relacional 

 desenvolvimento Macro Relatórios 

 desvantagens microsoft representação 

 entidades-relacionamentos modelação Sgbd 

 e-r modelo Sistemas 

 estudo modelos Tabelas 

 evolução normalização Técnicas 

 
Tabela 2 – Palavras seleccionadas - destino 

Como resultado, apenas 10 palavras são comuns aos dois programas, a saber: 

componentes 

dados 

desenvolvimento 

funções 

gestão 

informação 

microsoft 

novos 

sistemas 

técnicas 

Tabela 3 – Palavras comuns 
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Com este número reduzido de palavras a percentagem final é de apenas 20%, pelo que 

a probabilidade de obter equivalência é baixa. 

 

4.2.2 Programas com equivalência concedida 

No entanto se usarmos como destino a unidade curricular anterior e como origem a 

unidade curricular Informática II do mesmo curso, sendo uma unidade curricular de 

um plano de estudos anterior que sabemos de antemão que existe equivalência 

automática, o cenário será diferente. 

A lista de palavras comuns é a seguinte: 

sistemas dados hierárquico entidades-relacionamentos etiquetas 

informação ficheiros rede e-r macro 

organizações gestão modelo processo comandos 

importância sgbd relacional estudo 

papel arquitectura orientado microsoft 

organizacionais requisitos objectos access 

planeamento funções modelação tabelas 

desenvolvimento componentes normalização formulários 

evolução modelos técnicas consultas 

bases perspectiva representação relatórios 

Tabela 4 – Palavras comuns 2.º caso 

A lista de 43 palavras de 47 possíveis, corresponde a 91% de probabilidade de obter 

equivalência. 

 

Criação da “Document-Term Matrix” 

A criação de uma matriz de termos para os programas da área de informática é uma 

tarefa simples em C#. À semelhança da função existente no software “R” que permite 

obter uma matriz de termos através da codificação tf-idf, efectuamos a contagem das 

frequências de cada palavra. 

Para este efeito foi implementado um método bastante simples que cruza as listas de 

palavras e listas de palavras distintas e efectua a contagem na respectiva posição no 

vector. Desta forma é atribuído um peso a cada palavra, peso este que corresponde ao 
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número de ocorrências dividido pelo número total de palavras distintas existentes no 

texto. 

Aplicando este método, o número de ocorrências no programa de destino é 

irrelevante. É deduzido um coeficiente que corresponde ao peso de cada palavra no 

programa de origem, o qual é aplicado às palavras comuns encontradas no programa 

de destino. Desta forma obtemos o seguinte quadro: 

 

PROGRAMA ORIGEM PROGRAMA DESTINO 

Nº Palavra  Coef. Nº Palavra  Coef. 

1 conceitos 0,010 9 Sistemas 0,020 

1 gerais 0,010 5 Informação 0,059 

2 sistemas 0,020 2 Organizações   

6 informação 0,059 2 Importância   

3 tecnologias 0,030 1 Papel   

1 componentes 0,010 1 Organizacionais   

1 informático 0,010 3 Evolução   

1 comunicações 0,010 1 Planeamento   

1 redes 0,010 1 desenvolvimento 0,030 

1 computadores 0,010 6 Bases   

2 áreas 0,020 10 Dados 0,020 

3 aplicação 0,030 1 Ficheiros   

1 comunicação 0,010 1 Gestão 0,050 

3 segurança 0,030 6 Sgbd   

1 políticas 0,010 1 Funções 0,010 

2 procedimentos 0,020 1 Componentes 0,010 

3 introdução 0,030 1 Arquitectura   

1 criação 0,010 1 Intervenientes   

5 gestão 0,050 1 Classificação   

2 palavra-passe 0,020 1 Vantagens   

1 cópias 0,010 1 Desvantagens   

1 recuperação 0,010 4 Modelos   

1 desastre 0,010 1 Perspectiva   

1 novos 0,010 1 Hierárquico   

2 utilizadores 0,020 1 Rede   

1 utilização 0,010 2 Modelo   

1 internet 0,010 1 Relacional   

1 identificação 0,010 1 Novos 0,010 

2 autenticação 0,020 1 Tendências   

1 controlo 0,010 1 Actuais   

1 acesso 0,010 1 Futuras   

1 noções 0,010 2 Modelação   
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1 básicas 0,010 3 Normalização   

1 criptografia 0,010 1 Técnicas 0,010 

1 infra-estrutura 0,010 1 Representação   

1 chave 0,010 1 entidades-relacionamentos   

1 pública 0,010 1 e-r   

1 baseada 0,010 1 Processo   

1 ferramentas 0,010 1 Estudo   

2 projectos 0,020 1 Microsoft 0,010 

1 microsoft 0,010 1 Access   

1 project 0,010 1 Tabelas   

1 resolução 0,010 1 Consultas   

2 problemas 0,020 1 Formulários   

1 contabilísticosnegócio 0,010 1 Relatórios   

1 recorrendo 0,010 1 Macro   

1 técnicas 0,010 1 Comandos   

1 avançadas 0,010       

1 folhas 0,010       

1 cálculo 0,010       

3 análise 0,030       

2 dados 0,020       

1 através 0,010       

1 simulação 0,010       

1 funções 0,010       

1 estatísticas 0,010       

1 matemáticas 0,010       

2 financeiras 0,020       

3 desenvolvimento 0,030       

1 projecto 0,010       

1 envolvendo 0,010       

1 negócio 0,010       

1 software 0,010       

1 implementação 0,010       

1 formação 0,010       

1 manual 0,010       

1 manutenção 0,010       

1 apresentação 0,010       

1 cliente 0,010       

1 final 0,010       

101   1     0,228 

Tabela 5 – Palavras e respectivo peso 

O coeficiente obtido é resultado do número de ocorrências de cada palavra dividido 

pelo número de palavras distintas total. Para cada palavra é deduzido o respectivo 
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valor que é multiplicado a cada ocorrência de palavra comum no programa de destino, 

ignorando o número de ocorrências no programa de destino. 

Este “caminho” abre a possibilidade de criar, para cada programa, uma lista de 

palavras que, por sugestão do responsável pela unidade curricular, serão consideradas 

com maior importância, podendo ser atribuído um factor multiplicativo. 

Conforme se verifica a percentagem melhorou ligeiramente, passando de 20% para 

22,8%. 

Efectuamos o mesmo procedimento para programas semelhantes nos quais foi obtida 

decisão de equivalência favorável. 

Da mesma forma vamos efectuar o estudo do segundo exemplo, aplicando os 

respectivos pesos. 

PROGRAMA ORIGEM PROGRAMA DESTINO 

Nº Palavra  Coef. Nº Palavra Coef.  

9 sistemas 0,101 9 Sistemas 0,101 

5 informação 0,056 5 Informação 0,056 

2 organizações 0,022 2 Organizações 0,022 

2 importância 0,022 2 Importância 0,022 

1 papel 0,011 1 Papel 0,011 

1 organizacionais 0,011 1 Organizacionais 0,011 

3 evolução 0,034 1 Planeamento 0,011 

1 planeamento 0,011 1 Desenvolvimento 0,011 

1 desenvolvimento 0,011 3 Evolução 0,034 

6 bases 0,067 6 Bases 0,067 

10 dados 0,112 10 Dados 0,112 

1 ficheiros 0,011 1 Ficheiros 0,011 

1 gestão 0,011 1 Gestão 0,011 

6 sgbd 0,067 4 Sgbd 0,067 

1 funções 0,011 1 Arquitectura 0,011 

1 componentes 0,011 1 Requisitos   

1 arquitectura 0,011 1 Funções 0,011 

1 intervenientes 0,011 1 Componentes 0,011 

1 classificação 0,011 3 Modelos 0,045 

1 vantagens 0,011 1 Perspectiva 0,011 

1 desvantagens 0,011 1 Hierárquico 0,011 

4 modelos 0,045 1 Rede 0,011 

1 perspectiva 0,011 3 Modelo 0,022 

1 hierárquico 0,011 1 Relacional 0,011 

1 rede 0,011 1 Orientado   

2 modelo 0,022 1 Objectos   
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1 relacional 0,011 2 Modelação   

1 novos 0,011 3 Normalização 0,034 

1 tendências 0,011 1 Técnicas 0,011 

1 actuais 0,011 1 Representação 0,011 

1 futuras 0,011 1 entidades-relacionamentos 0,011 

2 modelação 0,022 1 e-r 0,011 

3 normalização 0,034 1 Processo 0,011 

1 técnicas 0,011 1 Estudo 0,011 

1 representação 0,011 1 Microsoft 0,011 

1 entidades-relacionamentos 0,011 1 Access 0,011 

1 e-r 0,011 1 Tabelas 0,011 

1 processo 0,011 1 Formulários 0,011 

1 estudo 0,011 1 Consultas 0,011 

1 microsoft 0,011 1 Relatórios 0,011 

1 access 0,011 1 Etiquetas   

1 tabelas 0,011 1 Macro 0,011 

1 consultas 0,011 1 Comandos 0,011 

1 formulários 0,011       

1 relatórios 0,011       

1 macro 0,011       

1 comandos 0,011       

89         0,888 

Tabela 6 – Palavras e respectivo peso 2.º caso 

A percentagem já era elevada (91%), no entanto manteve-se elevada com a aplicação 

dos pesos tornou-se ligeiramente mais baixa (88,8%). 

Concluímos que a aplicação de pesos é indicador que torna a avaliação mais rigorosa, 

no entanto não tão eficaz como o software “R”. 

A implementação de uma estrutura semelhante à matriz de termos associada à 

codificação “tf-idf” em java ou C# no ISCAP não é uma tarefa complicada em termos 

de programação, conforme podemos observar na seguinte figura 13. O processamento 

será um pouco demorado e pensamos que a matriz atingirá uma dimensão 

considerável dado que o número de programas armazenados neste momento na base 

de dados do ISCAP é de 6493. 
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Início
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programa da 
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Sim

Não

Fim
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Enquanto existirem programas

Enquanto existirem palavras

 

Figura 13 - Modelo de geração da matriz de frequências 

Após este processamento, apenas são necessários métodos de cálculo para obter o 

valor de similaridade entre cada programa de unidade curricular, sabendo o total de 

documentos e o total de ocorrências. 

 

4.3 Comparação de resultados 

Os resultados com o software “R” são mais precisos nos casos explorados. A matriz 

de termos associada à codificação tf-idf (term-frequency inverse-document-
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frequency) permite obter o grau de similaridade entre todos os programas das 

unidades curriculares. Esta função não chegou a ser implementada em java ou C#, por 

esta razão os resultados são mais satisfatórios com o “software” “R”. 

 

 



Text Mining Aplicado a Sistema On-line / Estágio ISCAP – MADSAD FEP 

Vítor Manuel Saraiva da Silva   56 

 



Text Mining Aplicado a Sistema On-line / Estágio ISCAP – MADSAD FEP 

Vítor Manuel Saraiva da Silva   57 

5 Conclusões 

5.1 Objectivos realizados 

Podemos concluir que o trabalho desenvolvido ao longo destes meses atingiu na 

generalidade todos os objectivos propostos. 

No início o plano era bastante ambicioso pois tinha como meta o desenvolvimento 

dum módulo integrado no portal do ISCAP que permitisse eliminar completamente o 

papel circulante. Em paralelo o desenvolvimento da aplicação “desktop” que 

agilizasse o processo foi também uma prioridade. Ao longo do estágio verificou-se 

que o processo de pedido de equivalências integralmente implementado on-line iria 

encontrar bastante resistência sobretudo da parte dos alunos pois seriam eles que 

teriam que digitalizar todos os documentos para iniciar o processo. Também da parte 

do corpo docente responsável neste processo seria uma mudança bastante acentuada. 

Por estas razões e dada a necessidade de dar passos seguros, decidiu-se avançar para 

um projecto intermédio, ou seja, ficou decidido suspender o processo de pedido on-

line, mantendo a criação da aplicação “desktop” sendo os pedidos registados 

directamente na aplicação. Sendo assim, a digitalização dos programas das unidades 

curriculares deixou de ser obrigatória, mantendo-se a entrega e conferência dos 

documentos na Loja do Estudante do ISCAP. 

A aplicação foi integralmente criada e encontra-se em fase de testes estando agendada 

a sua utilização já no próximo período de pedidos de equivalência (em meados de 

Outubro de 2010). 

Relativamente ao simulador, foi integralmente desenvolvido e encontra-se disponível 

na aplicação. Quanto ao simulador no portal do ISCAP ainda não se encontra em 

“produção” mas estará agendada a sua publicação também no início do período de 

pedidos de equivalência. 

 

5.2 Limitações e trabalho futuro 

O trabalho futuro passa pela implementação do módulo no portal do ISCAP de forma 

a eliminar todos os documentos em suporte de papel. 
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Também se pretende de alguma forma melhorar o simulador através do 

aperfeiçoamento dos métodos já implementados. 

Uma forma de conseguir melhorar o sistema seria não observar as palavras 

isoladamente mas sim na sua estrutura frásica. De facto um programa de uma unidade 

curricular já tem um formato específico que pode ser aproveitado na comparação. O 

cenário ideal seria ter os programas na base de dados de forma normalizada. Com o 

advento da tecnologia XML esta tarefa encontra-se bastante simplificada. A 

tecnologia XML Schema Definition (XSD) permite “validar” qualquer documento 

segundo um formato padrão. Mas esta solução envolve um grande esforço da parte 

dos responsáveis das unidades curriculares e apenas pode ser visto como uma possível 

evolução a longo prazo, dado que também os programas das unidades curriculares das 

outras instituições teriam de respeitar o mesmo padrão. 

Podemos conceber um simulador como um “parser” que efectua a detecção de todas 

as estruturas frásicas presentes nos textos. 

Os programas das unidades curriculares têm uma estrutura muito diferente, não são 

consideradas frases dado que não são “orações” em regra caracterizam-se por 

definições de conceitos onde constam na sua grande maioria elementos da classe 

gramatical substantivo próprio e concreto. 

No primeiro exemplo podemos identificar: 

Termo  Classe Termo  Classe 

Conceitos  Adjectivo Componentes Adjectivo 

Gerais  Adjectivo De Preposição 

De  Preposição Um Numeral 

Sistemas  Substantivo Sistema Substantivo 

De  Preposição Informático Substantivo 

Informação  Substantivo Comunicações Substantivo 

E  Conjunção E Conjunção 

Tecnologias  Substantivo Redes Substantivo 

De  Preposição De Preposição 

Informação  Substantivo Computadores Substantivo 

Tabela 7 – Classes gramaticais 
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Nesta pequena amostra identificamos: 

9 Substantivos; 

3 Adjectivo; 

5 Preposições; 

1 Numeral; 

2 Conjunções. 

 

Claramente a classe gramatical com mais importância é o substantivo. De facto são os 

elementos que determinam a “classe” do documento. 

Conseguir isolar os apenas os substantivos seria um avanço significativo na melhoria 

do sistema. 

Como isolar a classe gramatical mais importante – o substantivo não seria uma tarefa 

difícil. De resto existe software no mercado que efectua essa tarefa. Heuristicamente 

observando os textos verificamos que regra geral os substantivos surgem no início das 

linhas ou precedidos de preposições.  

Na figura seguinte podemos observar a maioria das situações onde surgem os 

substantivos: 
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Conceitos gerais de Sistemas de Informação e Tecnologias de Informação

Componentes de um sistema informático

Comunicações e redes de computadores

Áreas de aplicação das Tecnologias de Informação e Comunicação

Segurança dos Sistemas de Informação e Tecnologias de Informação

Políticas e procedimentos de segurança

Introdução 

Criação e gestão de palavra-passe

Cópias de segurança e recuperação de desastre

Informação aos novos utilizadores

Utilização da Internet

Identificação, autenticação e controlo de acesso

Noções básicas de criptografia

Infra-estrutura de chave pública

Autenticação baseada em palavra-passe

Introdução a ferramentas de gestão de projectos

Áreas de aplicação de gestão de projectos

Introdução ao Microsoft Project

Resolução de problemas Contabilísticos/Negócio recorrendo a técnicas avançadas 

de folhas de cálculo

Análise de dados através da simulação de gestão

Análise de dados através de funções estatísticas, matemáticas e financeiras

Pontuação

Início linha

Preposição

Preposição + Numeral

Conjunção

Determinante

 

Figura 14 – Método de captura de substantivos 

Em regra, os substantivos surgem precedidos de preposições ou preposições e 

numerais, no início da linha, precedido pela pontuação “,” ou por uma conjunção e 

raramente precedidos por determinantes. 

Trata-se de um padrão que pode facilmente ser implementado numa qualquer 

linguagem de programação. 

 

Detecção de sinónimos 

Da mesma forma a identificação de sinónimos presentes nos programas de destino 

seria uma forma ainda mais eficaz de determinar a equivalência entre textos. No 

entanto este caminho implicaria uma constituição de um dicionário de termos técnicos 

ou uma estrutura em árvore que permitisse associar vários termos sinónimos a um 

termo “pai”, podendo desta forma reduzir o número de palavras (atributos). 
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Também se pretende implementar muitos outros projectos com esta temática, 

nomeadamente criar uma área de pesquisa avançada na base de dados, permitindo a 

sugestão de textos. 
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6 Anexos 

6.1 Descrição técnica e aplicações desenvolvidas 

Aplicação “CreditaPRO” 

Iniciamos este capítulo ilustrando o “workflow” de todo o processo de equivalências 

embora esse processo não seja o mais importante no âmbito dos temas abordados no 

Mestrado faz parte integrante do estágio. 

 

Figura 15 – Workflow do processo de equivalências 

O simulador estará presente à partida (antes do aluno efectuar o pedido) e na etapa de 

decisão (no momento da decisão da parte do docente responsável). 

Relativamente ao modelo de dados, na figura 15 podemos observar as tabelas que 

foram criadas, bem como as já existentes. A “verde” estão representadas as tabelas de 

apoio ao formulário “web” de pedido de equivalência. A “laranja” podemos 

identificar as tabelas de apoio à aplicação “desktop”. 
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Figura 16 - Modelo de dados 

A aplicação criada ter uma interface bastante simples. Só os utilizadores autorizados 

podem entrar na aplicação. O sistema permite transferir os pedidos efectuados on-line 

gerando o processo de equivalências. Os processos têm uma numeração sequencial. A 

aplicação, embora não registe (visto que é um dado redundante) junta ao código do 

processo uma letra “L”, “M” ou “P” que identifica se o aluno requerente frequenta um 

curso de Licenciatura, Mestrado ou Pós-graduação. Também o ano do pedido 

encontra-se da mesma forma implícito. 

A aplicação permite que o pedido seja alterado nos subconjuntos de pedidos 

origem/destino. 

Na figura 16 podemos verificar como um processo pode ser manipulado. Cada 

subconjunto de pedidos pode conter apenas as seguintes duas situações: 

– Uma unidade curricular de origem/ uma ou mais unidades curriculares de destino; 

– Mais do que uma unidade curricular de origem/ uma unidade curricular de destino. 
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Figura 17 - Exemplo de manipulação de um registo 

 

Simulador de equivalências 

Relativamente ao simulador objecto principal do estágio, a interface é bastante 

simples e está disponível numa área do portal de acesso livre. 

Na figura 17 apresentamos o local onde o simulador de equivalências fica situado no 

portal do ISCAP, bem como na figura 18 podemos observar a interface e a forma 

como os alunos dinamicamente pode escolher a unidade curricular de destino que 

surgirá em função do curso escolhido, Mediante a “colagem” do programa da unidade 

curricular de origem obtém-se a percentagem de probabilidade de obter equivalência à 

respectiva unidade curricular. 
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Figura 18 - Simulador de equivalências java 

 

Figura 19 - Colagem do programa. 
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Simulador de equivalências – implementação 

A implementação do simulador na linguagem java na plataforma JDeveloper 11g foi 

muito semelhante à implementação em C# na plataforma “DOT NET 2008”. De facto, 

a linguagem C# e a linguagem java têm como base a linguagem C e por isso os 

métodos existentes e a filosofia é muito semelhante. 

 

Simulador Java 

Na implementação em java foi criada uma classe com dois objectos do tipo string que 

correspondem ao programa de origem e ao programa de destino. 

Foi implementado um método que recebendo por parâmetro um texto e um número 

correspondente ao limite mínimo de palavra, devolve um “array” de palavras 

presentes nesse texto. 

 

Simulador C# 

Disponível apenas para os utilizadores autorizados da aplicação “CreditaPRO”, este 

simulador foi implementado de forma muito semelhante, tendo sido criada uma classe 

que após instanciada e invocado o método obterResultado com o parâmetro 

representativo do tamanho máximo da palavra é devolvida a percentagem de 

probabilidade de obter equivalência. 

Na figura 19 é possível verificar a forma como o programa de origem pode ser colado 

e a unidade curricular de destino escolhida por filtro sucessivo dos planos actuais. 
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Figura 20 - Simulador C# 

A percentagem obtida tem correspondência com a proximidade entre o texto do 

programa de origem e o texto do programa de destino. Neste caso o valor de 98% 

indica grande proximidade e aconselha um parecer favorável. 

 

6.2 Reuniões de acompanhamento 

 

Data: 11/1/2010 

Participantes: Dr. Pavel Brazdil, Rui Pereira e Vítor Silva 

Local: Faculdade de Economia do Porto 

Descrição: Foi apresentada a proposta de estágio sob o tema “Text mining aplicado a 

sistema on-line”. Foram propostas tecnologias de implementação dos algoritmos e foi 

definido o plano de implementação das aplicações e metodologias a utilizar. 

Data: 23/4/2010 

Participantes: Dr. Pavel Brazdil e Vítor Silva 

Local: LIAAD 
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Descrição: Foi apresentado o trabalho já realizado, nomeadamente todo o modelo 

relacional da aplicação de base e o formulário de implementação do simulador on-line 

de equivalências. 

Data: 10/8/2010 

Participantes: Dr. Pavel Brazdil e Vítor Silva 

Local: LIAAD 

Descrição: Foi debatida toda a estrutura do relatório de estágio a ser apresentado. Foi 

proposta uma nova estrutura e foram definidas novas metas para a conclusão do 

relatório de estágio. 

Data: 01/10/2010 

Participantes: Dr. Pavel Brazdil e Vítor Silva 

Local: FEP 

Descrição: Foram corrigidos diversos aspectos do relatório de estágio e estabelecida 

uma meta final para a conclusão do mesmo. 

 

6.3 Código em linguagem “R” 

# importação dados 
prog.ts1<-Corpus(DirSource("C:/prog/teste1")) 
prog.ts1 <- tm_map(prog.ts1,removeWords,stopwords(language='portuguese')) 
prog.ts1 <- tm_map(prog.ts1, PlainTextDocument) 
prog.ts1 <- tm_map(prog.ts1,stripWhitespace) 
prog.ts1 <- tm_map(prog.ts1,tolower) 
prog.ts1 <- tm_map(prog.ts1,removePunctuation) 
prog.ts1 <- tm_map(prog.ts1,removeNumbers) 
 
# matriz de termos 
prog.ts1.mx<-DocumentTermMatrix(prog.ts1,control=list(minWordLength=4, 
minDocFreq=2)) 
 
#Similaridade 
dissimilarity(prog.ts1.mx, method = "cosine") 
 
# obter nomes dos atributos 
colnames(prog.ts1.mx) 
 
dtm<-as.data.frame(inspect(prog.ts1.mx)) 
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# dimensões dos conjuntos de dados 
length(programas.tr) 
 
programas.tr <- Corpus(DirSource('c:/prog/treino/')) 
programas.tr <- 
tm_map(programas.tr,removeWords,stopwords(language='portuguese')) 
programas.tr <- tm_map(programas.tr,stripWhitespace) 
programas.tr <- tm_map(programas.tr,tolower) 
programas.tr <- tm_map(programas.tr,removePunctuation) 
programas.tr <- tm_map(programas.tr,removeNumbers) 
 
# matriz de termos 
prog.tr.mx<-DocumentTermMatrix(programas.tr,control=list(minWordLength=4, 
minDocFreq=2)) 
 
dtmG<-as.data.frame(inspect(prog.tr.mx)) 
dissimilarity(prog.tr.mx, method = "cosine") 
 
# obter tamanho 
dim(prog.tr.mx) 
 
# obter nomes dos atributos 
colnames(prog.tr.mx) 
 
# obter nomes dos documentos 
rownames(prog.tr.mx) 
 
# listar partes da informação 
inspect(prog.tr.mx)[7:7,1:92] 
 
# encontrar termos com determinada frequência 
freqterms5 <-findFreqTerms(prog.tr.mx, 5) 
 
# obter ocorrencias de um termo 
table(as.matrix(prog.tr.mx)[,"software"]) 
 
# importação dados teste2 
prog.ts2 <-Corpus(DirSource("C:/prog/teste2")) 
prog.ts2 <- tm_map(prog.ts2,removeWords,stopwords(language='portuguese')) 
prog.ts2 <- tm_map(prog.ts2, PlainTextDocument) 
prog.ts2 <- tm_map(prog.ts2,stripWhitespace) 
prog.ts2 <- tm_map(prog.ts2,tolower) 
prog.ts2 <- tm_map(prog.ts2,removePunctuation) 
prog.ts2 <- tm_map(prog.ts2,removeNumbers) 
 
# matriz de termos 
prog.ts2.mx<-DocumentTermMatrix(prog.ts2,control=list(minWordLength=4, 
minDocFreq=2)) 
dissimilarity(prog.ts2.mx, method = "cosine") 
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# obter nomes dos atributos 
colnames(prog.ts2.mx) 
dtm2<-as.data.frame(inspect(prog.ts2.mx)) 


