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Abstract. In this paper we present the software architecture and the 
functionalities of the Docs-Clustering, a system for document clustering 
based on a partitional hierarchical clustering algorithm, bisecting K-means, 
which has linear time complexity in the number of documents. In addition, 
the system performs feature selection and automatically assigns labels to 
clusters. In order to evaluate its effectiveness, internal and external quality 
measures were applied. Our system uses the DMOZ RDF Ontology 
document database from the Open Directory Project, which is the largest 
and most comprehensive web directory built and maintained by a vast 
community of volunteer editors. 
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Resumo. Este artigo discute uma proposta de arquitetura e implementação 
de um sistema de recuperação de informação, com objetivo de seleção de 
características e agrupamento utilizando algoritmo hierárquico, com uma 
etiquetagem posterior, para avaliar se o agrupamento está com um nível 
aceitável de relevância, usamos técnicas de avaliação interna e externa. 
Com relação à base, utilizamos a base DMOZ, do Open Directory Project 
que é o maior e mais abrangente diretório editado da web, construído e 
mantido por uma vasta comunidade de editores voluntários. 
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1. Introdução 

Imagine um diretório com diversos documentos falando sobre os mais variados e 

diferentes assuntos. Agora imagine se tivéssemos uma forma de organizar estes 



  
documentos por assunto em grupos rotulados com o máximo de relevância possível, 

ou seja, documentos que falassem de Inteligência Artificial, por exemplo, agrupados 

e rotulados, diferenciando esse conjunto de documentos dos demais. De fato, seria 

uma boa solução para a organização dos documentos.  

Esta organização é a principal motivação para o desenvolvimento do nosso 

sistema. Tendo em vista cerca de 1600 documentos da área de IA (Inteligência 

Artificial) disponíveis para uso na base DMOZ, utilizamos na representação dos 

documentos stopwords, stemmer, TF-IDF (Term Frenquency - Inverse Document 

Frequency), já na redução da dimensionalidade utiliza-se o TFV (Term Frequency 

Variance), efetua-se também o clustering usando um algoritmo hierárquico e para 

etiquetarem-se os grupos de documentos usa-se o TFV novamente.  

Este artigo aborda a utilização dos conceitos e tecnologias da área de RI 

(Recuperação de Informação) aplicadas ao sistema proposto. Seguindo este 

raciocínio na Seção 2 abordamos uma leve descrição do sistema e sua base DMOZ; 

na Seção 3, mostramos a arquitetura do sistema e suas minúcias; na Seção 4, 

descrevemos os experimentos utilizados para teste e avaliação do sistema; 

concluímos o artigo na seção 5 e citamos as referências utilizadas na 6ª e última 

seção. 

2. Descrição do Sistema 

2.1. Breve Descrição do Sistema 

É um sistema de recuperação de informação, com objetivo de seleção de 

características e agrupamento utilizando algoritmo hierárquico, com uma 

etiquetagem posterior, para avaliar se o agrupamento está com um nível aceitável de 

relevância, usamos técnicas de avaliação interna e externa. Com relação à base, 

utilizamos a base DMOZ, do Open Directory Project que é o maior e mais 



  
abrangente diretório editado da web, construído e mantido por uma vasta 

comunidade de editores voluntários.  

2.2. Base de Documentos 

Utilizamos a base DMOZ, do Open Directory Project.  

O Open Directory Project ou ODP é o mais amplamente distribuído banco de 

dados da web com conteúdo organizado por pessoas. Seu enorme corpo editorial de 

internautas proporciona o cérebro coletivo atrás das buscas na web. O Open 

Directory é a base dos sites de buscas mais largamente usados na web, incluindo 

Netscape Search, AOL Search, Google, Lycos, HotBot, DirectHit e centenas de 

outros (DMOZ-ODP, 07).  

Restringimo-nos ao subconjunto de Inteligência Artificial, do ODP, definidos 

na linguagem Inglesa, o qual dispõe apenas os links, os títulos e as descrições de 

cada documento.  

Migramos a base, que antes era em uma ontologia em formalismo de frames 

no formato RDF1, transformamos em um banco de dados com duas tabelas, uma 

que trata da hierarquia da ontologia, e a outra que contém o conteúdo da hierarquia, 

ou seja, os documentos propriamente ditos.  

Com relação à estrutura das tabelas, efetuamos uma modificação simples na 

tabela de conteúdo, adicionamos uma chave primária para facilitar a identificação de 

cada documento nos clusters.  

                                                

 

1 RDF ou Resource Description Framework é uma linguagem para representar informação na 
Internet. As especificações RDF fornecem um sistema ontológico simples para apoiar ao intercâmbio 
de conhecimentos na Web, usando uma sintaxe baseada em XML.  

Fonte: W3C – WWW Consortium [http://www.w3.org/RDF/] 

http://www.w3.org/RDF/]


  
3. Implementação do Protótipo 

3.1. Arquitetura do Sistema            

Figura 1 - Arquitetura do Sistema 

O sistema contém um modelo de recuperação de documentos baseado no Vector 

Space (Espaço Vetorial) com pesos, adotado por força maior, pois como nossa base 

é off-line e os documentos são compostos basicamente de um link e uma breve 

descrição, e, nosso sistema tem como função principal o agrupamento dos 

documentos por assunto, utilizamos um modelo baseado na similaridade igual ao co-

seno do ângulo entre o vetor que representa o documento (Barros, 07).  

Abaixo segue uma breve explanação de cada módulo do sistema e suas 

respectivas funções no fluxo da informação. 

3.1.1. Base de Documentos 

Como dito na seção 2.2, nossa base foi extraída do DMOZ (DMOZ-ODP, 07), do 

Open Directory Project (ODP). 
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Em nosso caso, capturamos apenas a hierarquia restrita ao ramo de Artificial 

Intelligence, de acordo com a visualização da estrutura, conforme mostrado na figura 

2.  

Cada ramo da hierarquia contém o nome da classe correspondente e pode 

haver ou não uma breve descrição.      

Figura 2 - Estrutura da Base de Documentos  

Com relação aos documentos, estes estão listados na tabela conteúdo da 

base com uma estrutura simples, contendo os campos id para identificação do 

documento, url contendo o link para o documento, titulo que relata o título do site e 

descricao no qual contém uma breve descrição sobre o documento. A estrutura da 

tabela e os documentos são mais bem visualizados abaixo, conforme exibido na 

figura 3.  

 

Figura 3 - Conteúdo da Base de Documentos 

Esquema DMOZ - ODP 

Conteúdo 
classe url titulo descricao 

X 

id_classe hierarquia nome_class
e 

descricao 

n 
1

 



  
3.1.2. Representação 

Utilizamos stopwords, stemming e TF-IDF. Onde efetuaremos uma explanação mais 

profunda sobre cada tópico na seção 3.2. 

3.1.3. Redução da Dimensão 

Foi utilizado Seleção de características, usando Term Frequency Variance (TFV) (Liu 

et al., 03) tanto para seleção quanto para o labeling, atendido pelo critério: 

 

Equação 1 - Term Frequency Variance (TFV) 

Onde o tfj será calculado conforme mostrado da seção 3.2, escolhendo cerca de 

15% dos termos com o maior critério de qualidade na base. 

3.1.4. Clustering 

Clustering ou Agrupamento é realizado sobre um conjunto de documentos através 

do particionamento desse conjunto de documentos em subconjuntos ou clusters, de 

forma que documentos dentro de um mesmo cluster são similares e dentro de 

clusters diferentes são diferentes.  

Na realização do clustering, optamos dentre as várias classificações de 

algoritmos de agrupamento, como hierárquico ou flat, divisivo (top-down) ou 

aglomerativo (bottom-up), por utilizar o algoritmo hierárquico divisivo Bi-Secting K-

Means (Steinbach et al., 00) para agrupar os documentos.   

O algoritmo Bi-Secting K-Means é uma variante do clustering hierárquico 

divisivo K-Means padrão, utilizado na etapa de clustering, com particionamentos 

sucessivos dos mesmos em apenas dois sub-clusters. Experimentalmente o 

algoritmo Bi-Secting K-Means possui resultados melhores do que K-Means padrão e 

do que o aglomerativo (Steinbach et al., 00). Outra vantagem do K-Means e sua 



  
variante é que possui tempo de complexidade linear no número de documentos. 

Abaixo descrevemos o algoritmo K-Means padrão: 

 
Passo 1: Defina k centróides iniciais, escolhendo k documentos aleatórios da 

base;  

 

Passo 2: Aloque cada documento para o cluster correspondente ao centróide 

mais similar; 

 

Passo 3: Recalcule os centróides;  

 

Passo 4: Repita passo 2 e 3 até atingir um critério de parada; 

o e.g. até um número máximo de iterações ou até não ocorrer alterações 

nos centróides.  

O algoritmo Bi-Secting K-Means inicia com um único cluster de todos os 

documentos e trabalha da seguinte forma: 

Algoritmo Bi-Secting K-Means básico para encontrar K clusters. 

1. Escolha o cluster para dividir; 

2. Encontre dois sub-clusters usando o algoritmo K-Means básico. (passo do Bi-

Secting - divisão em dois sub-clusters); 

3. Repita o passo 2, o passo do Bi-Secting, por ITER vezes e escolha a divisão que 

produziu o agrupamento com similaridade geral  dos dois clusters gerados mais 

alta; 

4. Repita os passos 1, 2 e 3 até o número desejado de clusters ser alcançado.  

Onde a similaridade geral é dada por: 

 



  
Equação 2 - Similaridade Geral 

Onde dij denota o j-ésimo documento do vetor, que pertence ao cluster i; ci é o 

vetor  centróide  do i-ésimo cluster; s(ci, dij) é o valor de similaridade entre o 

documento dij e o centróide do cluster ci; pi o número de documentos, que pertence 

ao cluster ci; e Nc o número de clusters.  

Há vários caminhos diferentes para escolher qual cluster é mais adequado na 

divisão, que ocorre no passo 1 do algoritmo. Por exemplo, nós podemos escolher o 

maior cluster a cada passo, o com menor similaridade geral, ou usar um critério 

baseado em ambos, tamanho e similaridade geral. Neste sistema foi utilizado como 

critério de escolha o cluster de maior tamanho. 

3.1.5. Labeling 

Em etiquetagem de clusters hierárquicos, pressupõe-se a existência de uma 

hierarquia de cluster de documentos. A tarefa consiste em atribuir um bom descritor 

para cada cluster nó na hierarquia. Os descritores de cluster mais comuns são 

etiquetas, ou listas de termos e frases. Por exemplo, um cluster de documentos 

sobre o processamento de linguagem natural deve ser descrito com a etiqueta de 

“natural language processing” ou a lista de termos “tag, text, linguist, lexicon, corpus, 

tagger, word, syntax, grammar.”. A lista de termos é freqüentemente mais utilizada 

que as etiquetas, porque exige que o usuário infira o conceito implícito pelos termos. 

O tratamento desta função computacionalmente acarretaria uma dificuldade maior.  

Apesar de já haver muitas propostas para resolver problemas de etiquetagem, 

nosso sistema usa uma abordagem mais simples, com o objetivo de ter uma 

percepção da qualidade dos clusters. Em nosso processo de etiquetagem 

simplificado procedemos da seguinte forma:  



   
Para cada cluster obtido, calculamos o Term Frequency Variance (TFV), da 

mesma forma descrita na seção 3.1.3, considerando somente os documentos 

pertencentes ao cluster; 

 
Escolhemos os n temos com maior qualidade, segundo o TFV, e formamos 

uma lista de termos que será nossa etiqueta.  

Veja na tabela 1 um exemplo do clustering e da etiquetagem. 

Tabela 1 - Clustering e etiquetagem com termos=323, iter=5 e cortes=40 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 ... 
network, learn, neural intellig, research, 

system 
confer, intern, juli intellig, research, 

system 
Doc 2 da classe 

409866 
Doc 4 da classe 

409866 
Doc 8 da classe 

409866 
Doc 9 da classe 

409866 
Doc 10 da classe 

409866 
Doc 11 da classe 

409866 
Doc 12 da classe 

409866 
Doc 13 da classe 

409866 
Doc 15 da classe 

409866 
... 

Doc 1 da classe 
409866 

Doc 3 da classe 
409866 

Doc 5 da classe 
409866 

Doc 6 da classe 
409866 

Doc 7 da classe 
409866 

Doc 14 da classe 
1207918 

... 

... Doc 1 da classe 
409866 

Doc 3 da classe 
409866 

Doc 5 da classe 
409866 

Doc 6 da classe 
409866 

Doc 7 da classe 
409866 

Doc 14 de classe 
1207918 

... 

3.1.6. Avaliação 

Existem diversas medidas para avaliação de clusters, que podem ser classificadas 

de duas maneiras: A primeira permite-nos comparar diferentes conjuntos de clusters 

sem referência ao conhecimento externo e é chamado de medida de qualidade de 

avaliação interna. Como mencionado em seção anterior, nós usaremos uma medida 

de similaridade geral baseada na similaridade das instâncias com o centróide de um 

cluster. 



   
O outro tipo de medida permite-nos avaliar quão bom o clustering está 

trabalhando ao comparar grupos produzidos por técnicas de clustering com classes 

conhecidas. Este tipo de medida é chamado de medida de qualidade de avaliação 

externa. As etapas de avaliação interna e externa ocorrem respectivamente sem e 

com informação de classes dos documentos. A etapa de avaliação interna é utilizada 

como um critério para o agrupamento, para maximizar a coesão dos clusters. A 

etapa de avaliação externa serve para avaliar a qualidade do agrupamento baseado 

em informação das classes dos arquivos, onde utilizamos uma adaptação do F-

Measure (Steinbach et al., 00) para problemas de agrupamento.  

Uma medida de qualidade externa é a Entropia (Shannon, 48), que provê uma 

medida de qualidade para clusters não aninhados ou para clusters com nível de 

agrupamento hierárquico. Outra medida é o F-measure, o qual nós usamos aqui, e é 

mais orientado para medir a eficácia de um agrupamento hierárquico. O F-measure 

tem uma longa história, mas foi estendido para hierarquia de documentos em 

(Larsen e Aone, 02).  

O F-measure é uma medida que combina a precisão e a idéia de recall de 

recuperação de informação. Nós tratamos cada cluster como se ele fosse o 

resultado de uma consulta e cada classe como se fosse o conjunto desejado de 

documentos para uma consulta. Nós então calculamos a recall e a precision daquele 

cluster para cada classe dada. Mais especialmente, para o cluster j e classe i 

 

Equação 3 - Recall  

 

Equação 4 - Precision 

onde nij é o número de membros de classes j no cluster j, nj é o número de membros 

do cluster j e ni é o número de membros de classe i. 



   
O F-measure do cluster j e classe i é então dado por: 

  
Equação 5 - F-measure do cluster 

Para todo agrupamento hierárquico o F-measure de qualquer classe é o valor 

máximo, ele não atinge somente as folhas da árvore, mas sim a toda a estrutura e 

um valor geral para o F-measure é calculado tomando a média ponderada de todos 

os valores para o F-measure como determinado a seguir. 

 

Equação 6 - F-measure geral 

Onde o max é tomado sobre todos os clusters, a todos os níveis, e n é o número de 

documentos. 

3.2. Representação dos Documentos 

Os documentos são representados em memória, numa estrutura de tabela hash, 

carregados através da base DMOZ conseguida no repositório ODP.  

Não utilizamos persistência com os índices invertidos. Criamos na 

inicialização do sistema um mapeamento hash em memória, onde a string que indica 

o termo é o valor e o list é uma lista com informações referentes aos termos nos 

documentos onde o mesmo ocorre.      

Figura 4 – Exemplo da Tabela Hash 

hash 

0 Inf-term-0 

1 

2 

3 

Inf-term-1 

Inf-term-2 

Inf-term-3 

String 1 

String 2 



   
Este type pode indicar qualquer informação sobre os termos nos documentos 

onde ele ocorre, tais como: posição, freqüência. O type indica a freqüência do termo 

nos documentos em nosso sistema.  

Utilizamos stopwords, steamming e TF-IDF para preparação dos documentos, 

nos quais serão explanados nas seções 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3.  

Nosso sistema disponibiliza cerca 1600 documentos e a interação com estes 

documentos são através de qualquer ferramenta de consulta à base, pois portamos 

a ontologia RDF do repositório ODP para uma base de dados em MySQL. 

3.2.1. Stopwords 

Palavras que são muito freqüentes entre os documentos, tais como preposições, 

artigos, etc., que numa dada coleção não são bons discriminadores. Tais palavras 

são então chamadas de stopwords e são normalmente eliminadas como potenciais 

termos para serem indexados.   

Outro importante benefício das eliminações de stopwords é que ela reduz o 

tamanho da estrutura de índices consideravelmente (Ribeiro-Neto e Baeza-Yates, 

99).  

No presente sistema, uma lista de stopwords (disponível no site da Pagex 

(Pagex, 07)) foi utilizada. 

3.2.2. Stemming 

Stemming é um processo de normalização usado para reduzir palavras as suas 

raízes gramaticais. Ele é primariamente usado em sistemas de recuperação de 

informação onde um casamento de padrões de strings, não necessariamente exato, 

se faça necessário. 



   
Este processo remove os sufixos de tal forma que as variantes morfológicas 

de uma mesma palavra possam ser comparadas mais facilmente. Como exemplo, as 

palavras "consumir", "consumação" e "consumidor" irão ter todas, o mesmo radical 

"consum" após serem processadas por este algoritmo e, portanto, seriam 

consideradas uma mesma palavra.  

Conseqüentemente, através do uso de stemming, é permitido ao usuário de 

realizar pesquisas por palavras específicas e todas as suas variantes, ao invés de 

retornar, ao usuário, apenas resultados que possuam um casamento exato de 

strings, por outro lado este processo não é só maravilhas, existem casos de 

ambigüidade, onde duas palavras diferentes podem resultar no mesmo stemmer.  

Dentre os diversos algoritmos que implementam o processo  descrito acima, o 

Poter Stemmer (Poter, 80)  é talvez o algoritmo mais amplamente utilizado nas 

pesquisas em Sistemas de Recuperação de Informação.   

Esse stemmer é baseado na idéia de que os sufixos na língua Inglesa 

(aproximadamente 1.200) são comumente formados de sufixos pequenos e mais 

simples. A implementação adotada no presente trabalho é um stemmer com cinco 

passos onde se aplicam regras dentro de cada um deles.  

Assim, dentro de cada passo, se uma regra de sufixo se aplica a uma dada 

palavra, então as condições atreladas àquela regra são testadas e o sufixo é então 

removido da forma definida pela regra. Dado que as condições de uma regra sejam 

satisfeitas, a regra dispara e o sufixo é removido, fazendo com que o controle passe 

para o próximo passo. Se a regra não é aceita então a próxima regra no passo é 

testada. Este processo continua por todos os cinco passos. A raiz resultante será 

retornada após o último passo da Figura 5. 



   

Figura 5 - Fluxo do Stemming Poter  

No presente trabalho, foi usada a biblioteca Oleander stemming (Oleander, 

07) escrita em C++ e que implementa os algoritmos de stemming de Poter e esta tem 

suporte para a  maioria das línguas da Europa Ocidental. 

3.2.3. TF-IDF 

O modelo de espaço vetorial, ou simplesmente modelo vetorial, representa 

documentos e consultas como vetores de termos. Termos são ocorrências únicas 

nos documentos. Os documentos devolvidos como resultados para uma consulta 

são representados similarmente, ou seja, o vetor resultado para uma consulta é 

montado através de um cálculo de similaridade.  

Aos termos das consultas e documentos são atribuídos pesos que 

especificam o tamanho e a direção de seu vetor de representação. Ao ângulo 

formado por estes vetores dá-se o nome de q. O termo cos(q) determina a 

proximidade da ocorrência. O cálculo da similaridade é baseado neste ângulo entre 



  
os vetores que representam o documento e a consulta, através equação 7. Abaixo 

descreve-se objetivamente o TF e o IDF:  

Term Frequency (TF) – Trata-se da freqüência do termo no documento, ou 

seja, quanto maior, mais relevante é o termo para descrever o documento (Barros, 

07).  

Inverse Document Frequency (IDF) - Inverso da freqüência do termo entre 

todos os documentos da coleção, ou seja, um termo que aparece em muitos 

documentos não pode ser usado como um bom critério de distinção entre eles 

(Barros, 07). 

 

Equação 7 - TF-IDF (Ribeiro-Neto e Baeza-Yates, 99) 

3.3. Processo de Recuperação de Documentos 

Como nosso sistema tem como tarefa principal o clustering de documentos, não há 

consultas.  

O sistema usa uma estrutura hash em memória, detalhada anteriormente na 

seção 3.2, usamos TFV para seleção dos atributos, e para preparação dos 

documentos usamos stopwords, stemmer e TF-IDF, também detalhados na seção 

3.2 e subseções.  

A base de documentos e sua estrutura hierárquica foram conseguidas no 

repositório ODP/DMOZ. Caso o usuário necessite adicionar novos documentos na 

base, pode-se utilizar incluir diretamente na base de documentos através de uma 

interface de comunicação com o banco. 



   
A consulta é realizada seqüencialmente na base de documentos, exibindo 

assim os documentos com seus devidos clusters inferidos no final do processo. 

4. Avaliação do Sistema 

Efetuamos experimentos para avaliação com o número de cortes pela Similaridade 

Geral e F-measure, e, do número de secções pelo Recall e Precision, o número de 

iterações e termos selecionados foram fixados em 5 e 313, respectivamente, 

conforme os gráficos exibidos nas figuras 6 e 7.  

De acordo com gráfico na figura 6, os resultados mostram que a similaridade 

global e o F-Measure, são afetados diretamente de acordo com o número de cortes 

do cluster, aumentando o valor percentual de acertos tendendo ao valor máximo 

ideal (1,1) do plano cartesiano, a cada corte, a variação quase idêntica das retas tem 

certa estabilidade. Os resultados serviram de escolha para o número de cortes ideal, 

onde, percebe-se que a similaridade intra-clusters tem variação semelhante ao F-

Measure.  

Utilizamos como medida de avaliação interna a intra-clusters, e para 

avaliação externa o próprio F-Measure, e de fato, a variação quase idêntica das 

retas do gráfico comprova empiricamente a validade do algoritmo. 



   

Figura 6 – Cortes X Similaridade X F-Measure com ITER = 5 e Termos = 313  

Por outro lado, o gráfico da figura 7 nos mostra que a cada corte, a cobertura 

diminui e a precisão aumenta substancialmente, tendendo a convergir em 

determinado instante de corte X, em nosso caso, a precisão e cobertura convergiram 

no corte 151, é notório que diante dos fatos, conclui-se que após o máximo da 

similaridade, ocorre o inverso, precisão começa a diminuir e a cobertura a aumentar. 

Tem-se o gráfico Precision X Recall puramente na figura 8. 

  

Figura 7 – Precision X Recall com ITER = 5 e Termos = 313 



   
Outro ponto importante a salientar é que o sistema não avalia o processo de 

etiquetagem, por outro lado, com a utilização do TFV para o labeling, obteve-se 

labels que conseguem demonstrar uma idéia do grupo de documentos que 

determinado cluster X está armazenando.  

 

Figura 8 – Precision X Recall 

5. Conclusões 

Nosso sistema define uma proposta de arquitetura e implementação de um sistema 

de recuperação de informação, com objetivo de seleção e agrupamento utilizando 

algoritmo hierárquico, com uma posterior etiquetagem, avaliando se o agrupamento 

está com um nível aceitável de relevância, usando técnicas de avaliação interna e 

externa.  

Utilizamos a base de dados DMOZ, do Open Directory Project que 

corresponde ao maior e mais abrangente diretório editado da web, construído e 

mantido por uma vasta comunidade de editores voluntários.  

Nosso sistema possui uma maneira de agrupar documentos em uma 

abordagem orientada a objetos utilizando C++, o que torna o programa muito flexível. 

Após a conversão da estrutura ontológica RDF do repositório ODP em uma base de 



  
dados, o sistema ganha a conceituada facilidade do SQL para trabalhar com os 

documentos em forma de registros comuns.  

Por outro lado o processo de labeling do sistema, no qual está passivo de 

melhorias e não foi efetuado qualquer processo de avaliação dos labels, podendo-se 

utilizar o conhecimento de toda estrutura do clustering, como citado por Treeratpituk 

& Callan em (Treeratpituk e Callan, 06), no qual utiliza métodos mais complexos 

combinando os DF (Document Frequency) e TF (Term Frequency) na coleta 

estatística de frases, seleção de rótulos ranqueados a partir de frases baseadas no 

DF, cálculo do DScore (Descriptive Score) para cada rótulo candidato, e por fim o 

cálculo do Cutoff Point, que decide quantos rótulos candidatos serão exibidos 

baseado no DScore, além da possibilidade de retornar ao termo original.   

A utilização de grupos nominais, assim como o caso anterior, também 

melhoraria a representação, assim como a possibilidade de uso de um theasarus. 

Vale salientar ainda que o tratamento lingüístico da base obviamente melhoraria o 

poder do processo de representação consideravelmente.  

Falando de avaliação, o processo de avaliação intra-cluster poderia melhorar 

se levássemos em consideração o intra-cluster combinado com a distância intra-

clusters para critério de parada e escolha do número de clusters, conforme 

demonstrado por Yunjae, et al. em (Jung et al., 03), no qual em resumo estuda como 

utilizar a combinação definida anteriormente, para otimizar o número de clusters em 

um algoritmo de clustering hierárquico.  

Clustering em si é um processo de otimização, onde particiona um conjunto 

em subconjuntos de acordo com a similaridade geral (Equação 2) de seus 

componentes. Efetuamos a adoção do algoritmo Bi-Secting K-Means, que nada mais 

é que uma maneira diferente de fazer o Hierarchical Clustering, explanado em 



  
detalhes na seção 3.1.4. Obviamente o algoritmo é passivo de otimização, porém, o 

sistema demonstra relevantes resultados nos experimentos.  

Em geral, como trabalhos futuros e melhorias do sistema, tem-se alguns 

pontos fundamentais nos quais pode-se citar uma melhoria no processo de labeling, 

no qual estamos utilizando apenas o TFV; uma escolha do número de clusters com o 

objetivo de melhoria da exibição dos resultados para o usuário; e por fim uma 

otimização da similaridade, com objetivo de aumentar seu ponto máximo e 

conseqüentemente, melhorar as taxas de precisão do sistema. 
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Apêndices 

Amostra do relatório de saída do sistema  
<EXECUCAO.TXT>  

Doc 1 de classe 409866 ficou nos clusters 8 14 48 77 77 121 170  
Doc 2 de classe 409866 ficou nos clusters 8 14 47 85 115  
Doc 3 de classe 409866 ficou nos clusters 7 76 81 94 144 226 276  
Doc 4 de classe 409866 ficou nos clusters 7 75 158 207 208 269  
Doc 5 de classe 409866 ficou nos clusters 7 76 81 94 144 226 276  
Doc 6 de classe 409866 ficou nos clusters 8 14 48 78 77 121 170  
Doc 7 de classe 409866 ficou nos clusters 7 76 81 94 144 226 276  
Doc 8 de classe 409866 ficou nos clusters 8 14 47 85 115  
Doc 9 de classe 409866 ficou nos clusters 7 76 82 89 193 194 265 266  
Doc 10 de classe 409866 ficou nos clusters 7 76 81 94 144 226 276  

... 
Doc 1580 de classe 110 ficou nos clusters 8 14 47 86 236  
Doc 1581 de classe 110 ficou nos clusters 7 75 158 208 208 269  
Doc 1582 de classe 110 ficou nos clusters 8 14 48 78 78 83  
Doc 1583 de classe 110 ficou nos clusters 8 14 48 78 77 121 169  
Doc 1584 de classe 110 ficou nos clusters 8 14 48 77 78 84 91 92 262   

Labels: 
Cluster 83: inform, public, list, resourc, content, onlin, articl, author, journal, topic, research, link, publish, refer, site 
Cluster 93: tool, gpl, decis, product, creat, develop, busi, support, softwar, knowledg, visual, base, servic, document, bot 
Cluster 115: vision, comput, imag, process, recognit, model, univers, human, machin, emot, probabilist, learn, pattern, speech, biolog 
Cluster 122: stori, user, interfac, adapt, game, agent, univers, interact, develop, intellig, behavior, model, mobil, technolog, autonom 
Cluster 137: deadlin, submiss, usa, novemb, octob, confer, juli, ieee, intellig, septemb, august, decemb, workshop, advanc, canada 
Cluster 143: bot, base, gpl, word, web, chat, version, interfac, develop, onlin, user, person, window, softwar, written 
Cluster 157: fuzzi, set, concept, algorithm, implement, cluster, classif, evolutionari, framework, neural, genet, theori, featur, system, 
case 
Cluster 169: agent,  multi,  system,  robot, technolog, distribut, intellig, research, orient, plan, autonom, univers, communic, framework, 
comput 
Cluster 170: system, technolog, servic, knowledg, expert, develop, intellig, softwar, solut, inform, engin, applic, collabor, market, product 
Cluster 190: philosophi, mind, student, ai, magazin, publish, intellig, acm, link, artifici, articl, field, paper, topic, person 
Cluster 193: network, neural, bayesian, belief, simul, softwar, applic, java, model, develop, base, data, avail, research, support 
Cluster 196: learn, reinforc, univers, plan, spoken, model, system, dialogu, maintain, probabilist, theori, decis, virtual, machin, 
unsupervis 
Cluster 207: algorithm, genet, evolutionari, java, implement, optim, data, applet, program, code, gpl, problem, learn, softwar, comput 
Cluster 221: septemb, intern, confer, germani, european, held, intellig, discoveri, solv, analysi, knowledg, databas, problem, machin, 
natur 
Cluster 225: download, home, question, convers, includ, page, document, program, english, larg, code, base, user, sourc, paper 
Cluster 235: semant, web, retriev, knowledg, inform, text, extract, univers, languag, manag, process, categor, system, natur, cluster 
Cluster 236: languag, natur, process, learn, univers, reason, system, dialogu, model, machin, generat, tutor, knowledg, text, inform 
Cluster 245: model, method, graphic, bayesian, infer, kernel, learn, markov, evalu, data, machin, analysi, vector, classif, probabilist 
Cluster 246: imag, analysi, recognit, statist, data, pattern, predict, network, signal, model, tree, neural, dynam, includ, techniqu 
Cluster 257: intellig, ture, chat, artifici, test, talk, ai, person, chatterbot, bot, creat, build, machin, robot, human 
Cluster 261: cognit, human, research, center, comput, scienc, institut, current, reason, creativ, chatterbot, brain, adapt, simul, problem 
Cluster 262: comput, world, work, face, talk, research, scienc, complex, biolog, cover, express, vision, peopl, bibliographi, ture 
Cluster 265: neural, network, softwar, data, develop, avail, classif, java, implement, train, model, analysi, research, consult, applic 
Cluster 266: network, neural, simul, softwar, avail, base, data, design, applic, classif, develop, consult, librari, research, model 
Cluster 269: program, genet, algorithm, implement, exampl, java, written, demonstr, game, bibliographi, link, collect, techniqu, librari, 
action 
Cluster 270: algorithm, genet, optim, ani, applet, problem, code, softwar, java, exampl, implement, includ, gpl, sourc, librari 
Cluster 271: juli, confer, june, intern, stanford, august, workshop, theori, learn, uk, comput, canada, annual, germani, societi 
Cluster 272: confer, intern, held, workshop, june, august, learn, european, event, list, comput, decemb, maintain, univers, intellig 
Cluster 275: spoken, technic, version, understand, scientif, speech, written, site, work, support, theori, system, review, book, paper 
Cluster 276: softwar, sourc, document, open, code, number, game, avail, free, java, provid, execut, applic, develop, commerci 
Cluster 279: project, research, search, uk, page, knowledg, student, text, written, model, reason, sever, question, peopl, result 
Cluster 280: artifici, intellig, research, comput, scienc, engin, group, inform, cognit, system, articl, ai, interest, relat, knowledg 
Cluster 281: learn, induct, data, logic, bioinformat, machin, concept, represent, research, program, set, relat, univers, knowledg, reason 
Cluster 282: learn, machin, comput, data, theori, scienc, bioinformat, univers, mathemat, memori, inform, vector, research, biolog, 
model  

F-Measure: 0.301184 
Recall: 0.443813 
Precision: 0.227933 
Similaridade geral: 0.425487  



This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

http://www.win2pdf.com

