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Resumo

Este trabalho avalia o desempenho do uso de árvores de decisão como função de orde-
nação para documentos e pessoas em ambientes empresariais.Para tanto, identificou-
se atributos relevantes das entidades a serem recuperadas apartir da análise de: (i)
dinâmica de produção e consumo de informações em um ambienteempresarial; (ii )
algoritmos existentes na literatura para a recuperação de documentos e pessoas; e (iii )
conceitos utilizados em funções de ordenação para domíniosgenéricos. Montou-se
um ambiente de avaliação, utilizando a coleção de referência CERC, para avaliar a
aplicabilidade do algoritmo C4.5 na obtenção de funções de ordenação para o domí-
nio empresarial. O uso do algoritmo C4.5 para a construção defunções de ordenação
mostrou-se parcialmente efetivo. Para a tarefa de recuperação de documentos não
trouxe resultados bons. Porém, constatou-se que é possívelcontrolar a forma de cons-
trução da função de ordenação a fim de otimizar a precisão nas primeiras posições do
ranking ou otimizar a média das precisões (MAP ). Para a tarefa de recuperação de
pessoas o algoritmo C4.5 obteve uma árvore de decisão que consegue resultados me-
lhores que todas as outras funções de ordenação avaliadas. OMAP obtido pela árvore
de decisão foi0, 83, enquanto que a média doMAP das outras funções de ordenação
foi de 0, 74. Percebeu-se que a árvore de decisão utilizada para representar a função
de ordenação contribui para a compreensão da composição dosdiversos atributos uti-
lizados na caracterização dos documentos e pessoas. A partir da análise da árvore de
decisão utilizada como função de ordenação para pessoas foipossível entender que
uma pessoa é considerada especialista em algum tópico se elaaparecer em muitos do-
cumentos, aparecer muitas vezes nos documentos e os documentos onde aparece têm
uma relevância alta para a consulta.

Palavras-chave: Aprendizagem de Funções de Ordenação. Recuperação da Informa-
ção. Aprendizado Computacional. Gestão da Informação.



Abstract

This work evaluates the performance of using decision treesas ranking functions for
documents and people in enterprises. It was identified relevant attributes of the entities
to be retrieved from the analysis of: (i) the production and consumption of informa-
tion behavior in an enterprise, (ii ) algorithms for documents and people retrieval at
literature, and (iii ) the concepts used in ranking functions for generic domains. It was
set up an evaluation environment, using the CERC collection, to evaluate the applica-
bility of the C4.5 algorithm to obtain a ranking function forthe enterprise domain.
The use of C4.5 algorithm for the construction of ranking function was proved to be
partially effective. In the case of documents retrieval theC4.5 has not found good
results. However, it was found that is possible to control the way of building the rank-
ing function in order to optimize the precision in the first positions of the ranking or
optimize the mean average precision (MAP ). For the task of people retrieval the C4.5
algorithm developed a ranking function that obtain better results than all other ranking
functions assessed. The value ofMAP obtained by decision tree was0, 83, while the
averageMAP of other ranking functions was0, 74. The decision tree used to repre-
sent the ranking function contributes to understanding theattributes composition used
in the characterization of documents and people. Through the analysis of the decision
tree used as ranking function for people, we could realise that a person is considered
expert in any topic if he/she appear in many documents, appear many times in same
documents and documents where he/she appears have a high relevance to the query.

Keywords: Learning to Rank. Information Retrieval. Machine Learning. Information
Management.
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1

1 Introdução

Com a explosão da quantidade de fontes de informação digital,aliada à crescente ca-

pacidade de acesso à Internet sem limitação de horário e local, descobre-se facilmente

que não é raro se chegar a uma situação de impotência e desorganização diante do

excesso de informações.

Tal dificuldade também se faz presente em ambientes empresariais. Segundo um

relatório doInternational Data Group(IDC) intitulado "The High Cost of Not Fin-

ding Information"(FELDMAN; SHERMAN, 2003) quantifica os prejuízos causados pela

baixa qualidade dos Sistemas de Recuperação de Informações utilizados dentro das

organizações. Geralmente, os prejuízos estão associados àperda de oportunidades e

produtividade no trabalho (HAWKING , 2004). Feldman e Sherman (2003) estimam que

cada colaborador de uma organização gaste em média 30% da suajornada diária de

trabalho procurando informações. Diante deste cenário, uma organização com 1.000

colaboradores, com um salário médio anual de 80.000 doláres, pode ter um prejuízo

de 48.000 dólares por semana apenas no que diz respeito ao desperdício de tempo ao

procurar por informações.

Segundo outro estudo do IDC, intitulado"European Knowledge Management Fact

Book", em 1999 o custo anual resultante do retrabalho de refazer algo que já está pronto

mas que não foi encontrado, realizado por colaboradores de 500 empresas europeias,

foi em média 5.000 dólares por trabalhador, com uma estimativa de crescimento para

5.850 dólares no ano de 2003 ((IDC, 2000)apud(FELDMAN; SHERMAN, 2003)).

Portanto, percebe-se que a criação de métodos e ferramentasque possibilitem o

uso mais eficaz e eficiente de todos esses recursos é uma questão vital para o sucesso

dos novos paradigmas de trabalho. Dentro deste contexto, a questão da eficiência e

eficácia se traduz na apresentação da informação pertinentee correta, na hora deseja e

em qualquer lugar que se esteja.
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1.1 Recuperação de Informação no ambiente empresa-
rial

As organizações do século 21 são produtoras e consumidoras de conhecimento, essen-

cial para a permanência da empresa no mercado. A produção de conhecimento dentro

de uma organização se inicia a partir de uma pequena fonte de informação. O conhe-

cimento é então distribuído internamente e externamente à organização. Este conheci-

mento produzido e armazenado é recuperado para satisfazer uma nova necessidade de

informação. Aplicar o conhecimento recuperado em uma outrasituação cria um nova

informação, e assim, o ciclo reinicia com o incremento de informações disponíveis

na organização. Atualmente, os canais de distribuição de conhecimento e informações

são os mais variados possíveis, aumentando a vazão da distribuição e aumentando a ne-

cessidade de sistemas capazes de monitorar, armazenar e administrar esta informação

distribuída. Os Sistemas de Recuperação de Informação e gestão de conteúdo fazem

parte deste ciclo de informação e são úteis para a gestão da informação (POLTROCK et

al., 2003;HANSEN; JARVELIN, 2005).

Um Sistema de Recuperação de Informação é um software que tem como obje-

tivo facilitar o acesso aos documentos, que estão armazenados neste mesmo software.

Exemplos de Sistemas de Recuperação de Informação são: Google1, Yahoo!2, sistemas

de busca em bibliotecas virtuais3, sistemas de busca em portais, entre outros. Em um

sistema de recuperação de informação o usuário manifesta o seu interesse ou necessi-

dade por um determinado tipo de documento através de uma consulta. Esta consulta

é utilizada pelo Sistema de Recuperação de Informação para retornar uma lista de do-

cumentos. Idealmente, os documentos recuperados pelo sistema são os documentos

que correspondem aos interesses ou necessidades do usuário. O que define se um

documento é relevante ou não para uma consulta é um componente do Sistema de

Recuperação de Informação chamado Função de Ordenação4. Esta função compara a

consulta do usuário com os documentos armazenados pelo sistema, retornando o grau

de relevância dos documentos para a consulta.

O incremento do conhecimento disponível na organização pode significar uma

vantagem competitiva para a própria organização. No entanto, o uso de Sistemas de

Recuperação de Informação de baixa qualidade, comum em várias organizações, pode

interferir negativamente no processo de geração de conhecimento. Existem estudos

que apontam para perdas significativas devido a falta de informações relevantes no

1http://www.google.com
2http://www.yahoo.com
3Por exemplo, http://www.usp.br/sibi
4Do inglês,Ranking Function
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momento adequado, tais como (FELDMAN; SHERMAN, 2003; HERTZUM; PEJTERSEN,

2000):

• Decisões ruins baseadas em poucas informações;

• Esforço duplicado porque mais de um grupo ou pessoa trabalham na mesma

tarefa sem saber que esta tarefa foi parcialmente ou totalmente finalizada;

• Perda de negócios ou vendas porque o potencial cliente não conseguiu encontrar

informações sobre o produto ou serviço ou porque o responsável pela área de ne-

gócio não soube encontrar as informações certas dentro da própria organização,

e;

• Baixa produtividade porque os colaboradores não conseguem encontrar a infor-

mação que precisam para executar uma tarefa.

A Recuperação de Informação em ambientes empresariais difere de várias ma-

neiras da Recuperação de Informação em outros contextos. Porexemplo, a noção de

resposta adequada para uma consulta realizada no ambiente empresarial é razoavel-

mente diferente da noção de resposta adequada para uma consulta realizada na Inter-

net. Na Internet, existem muitos documentos que podem ser considerados relevantes

para uma consulta. Em uma organização, a noção de resposta adequada é definida

como a resposta correta. Normalmente, um grande número de consultas realizadas em

uma organização têm um conjunto pequeno de documentos considerados relevantes. A

resposta correta para uma consulta em uma organização não necessariamente inclui os

documentos mais populares - conceito normalmente utilizado para definir a resposta

de uma consulta na Internet. Encontrar a resposta correta geralmente é mais difícil do

que encontrar a melhor resposta (MUKHERJEE; MAO, 2004).

Outra característica muito peculiar do ambiente empresarial é o fato de que as fon-

tes de informação mais comum são documentos e pessoas (POLTROCK et al., 2003). Ou

seja, os Sistemas de Recuperação de Informações Empresariais devem recuperar, além

da infinidade de diferentes tipos de documentos, referências de pessoas que possam

satisfazer a necessidade de informação de um determinado usuário.

O conteúdo da Internet e o conteúdo dos documentos de uma organização são

criados de formas e com objetivos diferentes (FAGIN et al., 2003). O conteúdo existente

na Internet reflete a opinião de muitos autores, que são livres para publicar qualquer

coisa. O conteúdo existente na Intranet de uma organização reflete a visão de uma

organização. O conteúdo de uma Intranet é criado para disseminar informação, mais

do que atrair e capturar a atenção de um grupo específico de usuários, por exemplo.
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Nem todos os colaboradores de uma organização podem publicar conteúdo livremente

na Intranet de uma organização (MUKHERJEE; MAO, 2004;BERTINO; RAMAMRITHAM ,

2004).

Muitas das consultas, entre 60% e 80%, feitas dentro de um ambiente empresarial

têm como objetivo recuperar algo que o usuário já viu. O usuário lembra de algum atri-

buto do documento e utiliza este atributo como termo em uma consulta (MUKHERJEE;

MAO, 2004). Tipicamente, em uma organização um documento não referencia outro

documento através dehyperlinks. Conseqüentemente, algoritmos normalmente utili-

zados na Web, comoPageRank(BRIN; PAGE, 1998) eHITS (KLEINBERG, 1999), não

têm o mesmo desempenho em ambientes empresariais. Desta maneira, outros modelos

e algoritmos devem ser explorados para melhorar o desempenho de Sistemas de Re-

cuperação de Informações utilizados em ambientes empresariais (MUKHERJEE; MAO,

2004;HAWKING , 2004).

1.2 Sistemas de Recuperação de Informação para o am-
biente empresarial

Num Sistema de Recuperação de Informação Empresarial a meta éencontrar todos

os documentos e pessoas que forneçam a informação necessária para alguém realizar

uma tarefa. Um Sistema de Recuperação de Informação Empresarial deve apresentar

primeiro aqueles itens que são mais úteis ao usuário. Esta noção de utilidade depende

muito da natureza da organização, da identidade do usuário edas características da

tarefa que o usuário está executando (HAWKING , 2004). Um desenvolvedor de software

quando informa ao Sistema de Recuperação de Informação a consulta “xml parser”

espera por um resultado diferente do resultado que um analista de sistemas espera, por

exemplo.

A área de pesquisa em Sistemas de Recuperação de Informação Empresarial tem

como objetivos entender as necessidades de informação dos usuários e entender as

características das fontes de informação de uma organização para permitir o desenvol-

vimento de modelos e algoritmos apropriados para a recuperação de informação nesta

organização (CRASWELL; VRIES; SOBOROFF, 2005).

O principal problema com o desenvolvimento de Sistemas de Recuperação de In-

formação para o ambiente empresarial é a definição de funçõesde ordenação eficientes,

isto é, funções de ordenação capazes de retornar apenas documentos e referências de

pessoas relevantes, classificados de acordo com o grau de relevância do documento

ou da pessoa para uma determinada necessidade de informação(MUKHERJEE; MAO,
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2004). Ou seja, acredita-se que a baixa qualidade dos atuaissistemas de recuperação

de informação para o ambiente empresarial é conseqüência danão definição adequada

de funções de ordenação eficientes.

Inúmeras funções de ordenação para o ambiente empresarial foram propostas nos

últimos anos. Muitas das funções propostas foram baseadas em modelos de recupera-

ção de informação tradicionais (ver capítulo 2) e outras a partir da análise do conteúdo

disponível em empresas (ver capítulo 3). Infelizmente, a aplicação de funções de or-

denação oriundas dos modelos tradicionais e de funções criadas a partir da análise do

conteúdo disponível em empresas não têm tido um desempenho adequado. Especula-

se que:

• A diversidade das informações existentes no ambiente empresarial dificulta a

identificação de padrões que possam ser utilizados para a construção manual de

funções de ordenação, e;

• As peculiaridades das informações contidas no ambiente empresarial impossibi-

lita o emprego direto de funções de ordenação dos modelos clássicos de recupe-

ração de informação.

Definir uma função de ordenação é um problema central para muitas aplicações da

área de Recuperação de Informação. Dependendo da aplicação,a função de ordena-

ção pode ser utilizada para recuperar, recomendar ou filtraritens. Dado um conjunto

de itens, uma função de ordenação deve calcular um valor paracada um dos objetos

da coleção e ordená-los de acordo com este valor. O valor atribuído a cada um dos

objetos pode representar o grau de relevância, preferênciaou importância, dependo da

aplicação (LIU et al., 2007).

Na maioria dos casos, as funções de ordenação são definidas manualmente. Ao

definir uma função de ordenação manualmente é necessário realizar vários ajustes nos

parâmetros, pois na maioria dos casos as funções de ordenação padrão possuem al-

gumas variáveis que precisam ser ajustadas. Em outros casos, pode ser necessário a

composição de várias funções de ordenação padrão ou a criação de uma nova função.

Isto muitas vezes é difícil de ser elaborado e de ser testado (JOACHIMS et al., 2007).

Tradicionalmente, o ajuste dos parâmetros de uma função de ordenação é realizado

com base em um pequeno conjunto de itens rotulados como relevantes ou não para

algumas necessidades de informação. Isto pode gerar uma situação onde o desempenho

da função de ordenação para o conjunto de itens é alto, mas para uma situação real o

desempenho é baixo. Isto é conhecido como sobre-ajuste da função de ordenação ao

conjunto de itens (LIU et al., 2007;JOACHIMS et al., 2007).
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Tais conjuntos de itens rotulados podem ser obtidos atravésde coleções de re-

ferência ou a partir do registro de utilização (log) de Sistemas de Recuperação de

Informação. Uma coleção de referência é formada por um conjunto de documentos,

um conjunto de consultas e julgamentos de relevância. Os julgamentos de relevância

são descrições da relevância de um documento para uma consulta. Um exemplo de

julgamentos de relevância é apresentado na tabela do lado esquerdo da figura 1.1.

As coleções de referência têm sido amplamente utilizadas noteste de novos Sis-

temas de Recuperação de Informação. O registro de utilizaçãoé um componente,

presente na maioria dos modernos Sistemas de Recuperação de Informação, que tem

como objetivo monitorar a interação do usuário com o sistemae gravar esta intera-

ção em um arquivo delog. As informações contidas neste arquivo podem ser úteis

na identificação de julgamentos de relevância de usuários reais de um Sistema de Re-

cuperação de Informação. Estes registros de utilização podem ser transformados em

pares de itens e consultas com um julgamento de relevância associado: relevante ou

não relevante, nos mesmos formatos dos julgamentos de relevância de uma coleção de

referência (tabela do lado esquerdo da figura 1.1).

Com o aumento dos registros de utilização dos Sistemas de Recuperação de Infor-

mação e das coleções de referência é possível pensar em outras abordagens capazes

de manipular muitos parâmetros com base em um conjunto grande de itens rotulados

(QIN et al., 2008;CRASWELL; VRIES; SOBOROFF, 2005;SOBOROFF; VRIES; CRASWELL,

2006).

Ao invés da função de ordenação ser criada de maneira manual,pode-se utilizar

algoritmos que percorram a tabela de julgamentos de relevância para encontrar uma es-

pecificação de documento relevante. Esta especificação podeser utilizada como uma

função de ordenação em um Sistema de Recuperação de Informação. No entanto, para

que isto aconteça, é necessário que cada item dos julgamentos de relevância〈consulta,

item, relevância〉 seja caracterizado por um conjunto de atributos〈a1, a2, · · · , an〉, for-

mando assim, um conjunto de dados para a obtenção da função deordenação como

apresentado na figura 1.1.

consulta

c1
c1
c2
c2
c3
c4
c4

relevância

1
0
0
0
1
1
1

a1     a2     a3     ...     aN

0.7
0.2
0.3
0.1
0.1
0.5
0.1

0.2
0.1
0.5
0.6
0.2
0.1
0.2

0.3
0.1
0.4
0.6
0.3
0.4
0.3 0.1

0.5
0.9
0.2
0.4
0.7
0.6

...

...

...

...

...

...

...

Conjunto de dados utilizados na obtenção da 

função de ordenação

Dados obtidos a partir de um registro de utilização
de um Sistema de Recuperação de Informação

relevânciaconsulta

c1
c1
c2
c2
c3
c4
c4

d1
d2
d3
d1
d4
d5
d2

1
0
0
0
1
1
1

item

Caracterização
dos itens

Figura 1.1: Exemplo dos dados utilizados para obtenção de uma função de ordenação
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Neste caso, o problema de construção da função de ordenação deve ser pensado

como um problema de aprendizagem de máquina, onde o objetivoé encontrar um

padrão entre os atributos e a relevância de cada julgamento existente no conjunto de

dados. Este padrão é utilizado para descrever o conceito de item relevante e para

construir a função de ordenação (JOACHIMS et al., 2007;LIU et al., 2007).

A tarefa de aprendizagem da função de ordenação de um Sistemade Recupera-

ção de Informação é um processo que recebe como entrada um conjunto de dadosD,

formado por um conjunto de instâncias (denominadas exemplos) no formato〈q, i, r〉,

ondeq é uma consulta (representada por uma lista de termos{t1, t2, · · · , tn}), i é um

item (representado por uma lista de atributos{a1, a2, · · · , am}) e r é a relevância de

i paraq. A relevância é representada por um conjunto de valores categóricos (i.e., 0,

1 e 2). A saída da tarefa de aprendizagem é uma hipótese que descreve o conceito de

item relevante. Esta hipótese pode ser utilizada no lugar dafunção de ordenação de

um Sistema de Recuperação de Informação (VELOSO et al., 2008;TROTMAN, 2005).

O uso de algoritmos de aprendizagem de máquina pode contribuir na construção

de funções de ordenação eliminando a necessidade de ajustesmanuais dos parâme-

tros, combinando múltiplos atributos encontrados nos itens analisados, aumentando a

expressividade da função de ordenação e evitando sobre-ajuste das funções de orde-

nação sobre o conjunto de treinamento (LIU et al., 2007). Além disso, se o algoritmo

de aprendizagem de máquina utilizado permitir a criação de estruturas simbólicas, que

sejam compreensíveis por pessoas, é possível entender comoos atributos utilizados

para representar os itens podem formar uma função de ordenação e é possível ter uma

explicação do porquê determinado documento ou pessoa foi considerado relevante ou

não pelo sistema.

Aparentemente, o uso de algoritmos de aprendizagem de máquina simbólicos na

criação de funções de ordenação fornece inúmeros benefícios para o problema de re-

cuperação de informação no ambiente empresarial. No entanto, existem diversos algo-

ritmos de aprendizagem de máquina que geram representaçõessimbólicas. Algumas

das representações adotadas são mais expressivas que outras: lógica de primeira or-

dem é mais expressiva que lógica proposicional, por exemplo. Quanto mais expressiva

a linguagem adotada para a representação de uma hipótese, maior é o custo computa-

cional que o algoritmo de aprendizagem de máquina tem para gerar esta hipótese. Por

isso, que neste trabalho optou-se pela utilização de árvores de decisão na representação

de funções de ordenação. Árvores de decisão são representadas utilizando sentenças

proposicionais, que consegue representar uma decisão complexa a partir de diversas

decisões elementares e o custo computacional que um algoritmo indutor de árvores de

decisão tem para gerar uma árvore de decisão é baixo.
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1.3 Objetivos

O objetivo principal deste trabalho é:

i. Avaliar o desempenho do uso de árvores de decisão como função de ordenação

para documentos e pessoas em ambientes empresariais.

Os objetivos secundários, necessário para alcançar o objetivo principal, são:

i. Identificar atributos que caracterizam as fontes de informação, documentos e

pessoas, de tal forma que seja possível construir uma árvorede decisão para a

ordenação de documentos e pessoas;

ii. Avaliar, utilizando medidas convencionais da área de Recuperação de Informa-

ção, se a função de ordenação, na forma de árvore de decisão, criada obtem

melhores resultados que outras funções de ordenação existentes, e;

iii. Avaliar se a árvore de decisão utilizada para representar a função de ordenação

contribui para: a compreensão da razão da utilização de determinados atributos

na composição da função de ordenação, e explicar porque determinado docu-

mento ou pessoa foi considerado relevante ou não.

1.4 Método da pesquisa

Para alcançar os objetivos enumerados acima foram realizadas as seguintes atividades:

i. Através da revisão da literatura compreender a dinâmica de produção e consumo

de informação em um ambiente empresarial, visando identificar atributos rele-

vantes na caracterização das fontes de informação;

ii. Compreender o funcionamento dos algoritmos existentes na literatura para a re-

cuperação de documentos e pessoas (especialistas) em ambientes empresariais.

Extrair destes algoritmos conceitos e idéias que podem ser utilizadas na caracte-

rização adequada das fontes de informação e/ou no aprimoramento dos algorit-

mos de aprendizagem de máquina utilizados;

iii. Elencar e verificar a aplicabilidade de atributos, geralmente utilizados em fun-

ções de ordenação para domínios genéricos, na caracterização de fontes de in-

formação do domínio empresarial;
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iv. Montar um ambiente de avaliação, utilizando coleções dereferência do domí-

nio empresarial, para avaliar a aplicabilidade de algoritmos de aprendizagem de

máquina simbólicos na obtenção de funções de ordenação, e;

v. Avaliar as funções de ordenação encontradas.

1.5 Organização do texto

O texto está organizado da seguinte maneira:

i. No capítulo 2 são descritos os principais conceitos que fundamentam a área de

Recuperação de Informação. O conteúdo descrito neste capítulo é fundamental

para a execução da atividadeiii, para a definição das coleções de referência uti-

lizadas na atividadeiv e para a definição das medidas utilizadas na atividadev

do método descrito na seção 1.4;

ii. No capítulo 3 são descritos a dinâmica de acesso à informação dentro de uma

organização e algoritmos existentes na literatura para a recuperação de docu-

mentos e pessoas em empresas. Este conteúdo é essencial paraa execução das

atividadesi e ii do método descrito na seção 1.4;

iii. O capítulo 4 apresenta os detalhes da proposta desta tese, incluindo detalhes de

implementação;

iv. O capítulo 5 descreve os experimentos e os resultados alcançados. Cada resul-

tado obtido também é discutido neste capítulo, e;

v. O capítulo 6 apresenta as conclusões do trabalho.
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2 Recuperação de Informação

O termo Recuperação de Informação (RI) foi cunhado por (MOOERS, 1951) que definiu

da seguinte maneira:“...Recuperação de Informação é o nome do processo onde um

possível usuário de informação pode converter a sua necessidade de informação em

uma lista real de citações de documentos armazenados que contenham informações

úteis a ele...”.

Para os usuários, o processo de Recuperação de Informação parte de uma necessi-

dade de informação. O usuário fornece a um Sistema de Recuperação de Informação

uma consulta formulada a partir da sua necessidade de informação. O sistema então

compara a consulta com documentos armazenados. A tarefa do Sistema de Recupera-

ção de Informação é retornar ao usuário os documentos que mais satisfazem a neces-

sidade do usuário (POLTROCK et al., 2003). Para um Sistema de Recuperação de Infor-

mações, um processo de Recuperação de Informação inicia quando o usuário informa

uma consulta ao sistema. Consultas são representações formais das necessidades de

informação de um usuário. Em um Sistema de Recuperação de Informação uma con-

sulta não é associada a um único documento em uma coleção. Ao contrário, diversos

documentos são retornados através de uma consulta, selecionando-se os documentos

que se apresentam como mais relevantes comparando a consulta com as representações

dos documentos previamente armazenados (MANNING; RAGHAVAN; SCHüTZE, 2008).

Um Sistema de Recuperação de Informação possui três componentes básicos:

aquisição e representação da necessidade de informação; identificação e representação

do conteúdo do documento, e; a especificação da função de comparação que seleciona

os documentos relevantes baseada nas representações (BAEZA-YATES; RIBEIRO-NETO,

1999).

A consulta em Recuperação de Informação é a forma que o usuáriopossui para

representar a sua necessidade de informação em um Sistema deRecuperação de Infor-

mações. A necessidade de informação normalmente não é especificada em linguagem

natural e sim através de palavras-chave. Após a elaboração da consulta, o Sistema de

Recuperação de Informações tenta localizar objetos que possam ser relevantes para o
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usuário. Um Sistema de Recuperação de Informações não tem a responsabilidade de

responder precisamente a uma consulta mas sim de identificarobjetos que permitam

que o usuário satisfaça sua necessidade de informação (BAEZA-YATES; RIBEIRO-NETO,

1999;MANNING; RAGHAVAN; SCHüTZE, 2008).

Geralmente, o texto não é armazenado por inteiro em um sistema de Recupera-

ção de Informação. Para cada texto são criadas estruturas dedados, com o objetivo

de acelerar o seu processo de recuperação (BAEZA-YATES; RIBEIRO-NETO, 1999). Por

exemplo, os textos que devem ser indexados são submetidos a um processo de filtra-

gem de termos relevantes, denominada extração de atributos. Os atributos extraídos

a partir deste processo serão utilizados para caracterizaros documentos armazenados

(MANNING; RAGHAVAN; SCHüTZE, 2008).

Os Sistemas de Recuperação de Informação devem possuir uma função que com-

para a consulta fornecida pelo usuário com os textos armazenados no repositório. Esta

função deve retornar o grau de relevância dos documentos para a consulta. Os do-

cumentos identificados com maior grau de relevância são mostrados primeiro para o

usuário (BAEZA-YATES; RIBEIRO-NETO, 1999).

Além dos três componentes descritos acima, a maioria dos Sistemas de Recupera-

ção de Informação incluem um quarto elemento que é chamado derealimentação de

relevância. Pode-se pedir ao usuário para selecionar documentos, ou frações de do-

cumentos, considerados relevantes a partir de um conjunto recuperado. Este conjunto

de documentos relevantes pode ser usado para modificar as representações da necessi-

dade de informação ou a função de comparação para melhorar asrespostas a consultas

posteriores (LUGO, 2004).

2.1 Modelos de Recuperação de Informação

Segundo Baeza-Yates e Ribeiro-Neto (1999), um modelo de recuperação de informa-

ção é uma quádrupla〈D,Q, F,R(qi, dj)〉, onde:

• D é um conjunto de representações lógicas dos documentos em uma coleção.

• Q é um conjunto de representações lógicas (consultas) das necessidades de in-

formação dos usuários.

• F é um arcabouço para a modelagem dos documentos, consultas e suas relações.

• R(qi, dj) uma função que associa um número real com uma consultaqi ∈ Q e

uma representação de documentodj ∈ D. Esta função define uma ordenação
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entre os documentos com respeito a consultaqi.

Ao desenvolver um modelo, as formas de representação dos documentos e das

necessidades de informação do usuário são as primeiras entidades a serem definidas.

Com base nestas entidades, o arcabouço do modelo pode ser definido. Este arcabouço

fornece os princípios para a construção da função de ordenação. Por exemplo, os três

tipos de modelos para Recuperação de Informação de uso mais difundido são (BAEZA-

YATES; RIBEIRO-NETO, 1999): modelo booleano, modelo vetorial e modelo probabi-

lístico. No modelo booleano, o arcabouço é composto por conjuntos de documentos

e operações clássicas da teoria de conjuntos. No modelo vetorial, documentos e con-

sultas são representados como vetores em um espaçon-dimensional e o arcabouço é

composto por um espaçon-dimensional e operações de álgebra linear aplicáveis aos

vetores. No modelo probabilístico, o arcabouço que define asrepresentações para do-

cumentos e consultas é baseado na teoria de probabilidades (BAEZA-YATES; RIBEIRO-

NETO, 1999;MANNING; RAGHAVAN; SCHüTZE, 2008).

2.1.1 Modelo booleano

O modelo booleano considera uma consulta como uma expressãobooleana convencio-

nal, que liga seus termos através de conectivos lógicosAND, OR eNOT (figura 2.1).

No modelo booleano um documento é consideradorelevanteou não relevantea uma

consulta, não existe resultado parcial e não há informação que permita a ordenação do

resultado da consulta. Desta maneira, o modelo booleano é muito mais utilizado para

recuperação de dados do que para recuperação de informação (BAEZA-YATES; RIBEIRO-

NETO, 1999;MANNING; RAGHAVAN; SCHüTZE, 2008).

Documentos indexados
pelo termo t1

Documentos indexados
por ambos os termos
t1 e t2

Documentos indexados
pelo termo t2

Figura 2.1: Representação do resultado de uma expressão booleana conjuntiva
(AND)

As principais vantagens do modelo booleano: formalismo claro por trás do modelo

e a sua simplicidade - facilmente programável e exato. As principais desvantagens do

modelo booleano são: a saída pode ser nula ou possuir muitos documentos e a saída
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não é ordenada. Apesar das desvantagens serem grandes, o modelo booleano ainda é

altamente utilizado em sistemas comerciais (BAEZA-YATES; RIBEIRO-NETO, 1999).

2.1.2 Modelo vetorial

No modelo vetorial os documentos e consultas são vistos comovetores num espaço

vetorialn-dimensional, onde a distância vetorial é usada como medidade similaridade.

Cada documento é representado como um vetor de termos e cada termo possui um

valor associado que indica o grau de importância (peso) deste em um determinado

documento (SALTON, 1971) apud (BAEZA-YATES; RIBEIRO-NETO, 1999).

Em outras palavras, para o modelo vetorial, o pesowi,j associado com o par

(ki, dj), palavraki e documentodj, é positivo e não binário. Os termos de uma con-

sulta também são associados a um peso. O vetor para uma consulta~q é definido como

~q = (w1,q, w2,q, · · · , wt,q), ondewi,q ≥ 0 et é o número total de termos no sistema. Um

vetor para um documento~dj é representado por~dj = (w1,j, w2,j, · · · , wt,j) (BAEZA-

YATES; RIBEIRO-NETO, 1999).

O modelo vetorial propõem o cálculo do grau de similaridade entre o documento

dj e a consultaq usando a correlação entre os vetores~dj e~q. Esta correlação pode ser

quantificada, por exemplo, usando uma medida de similaridade utilizando o cosseno

do ângulo de dois vetores (cosine similarity measure), por exemplo:

sim(q, dj) =

∑t

i=1 wi,j × wi,q
√

∑t

i=1 w2
i,j ×

√

∑t

i=1 w2
i,q

(2.1)

Sendowi,j ≥ 0 e wi,q ≥ 0, a similaridadesim(dj, q) varia de0 até+1. Desta

maneira, o modelo vetorial é capaz de ordenar os documentos de acordo com o grau de

similaridade de cada documento com a consulta realizada pelo usuário. Um documento

pode ser recuperado mesmo se ele satisfaz a consulta apenas parcialmente (BAEZA-

YATES; RIBEIRO-NETO, 1999;MANNING; RAGHAVAN; SCHüTZE, 2008).

Somente os sistemas mais ingênuos contabilizam igualmentetodos os termos no

vetor. A maioria dos sistemas ignoram palavras comuns como “a” e “de”, conhecidas

comostopwords. Uma das formas de se calcular o peso de um termo em um docu-

mento, dada por (SALTON; BUCKLEY, 1987), tenta balancear o número de ocorrências

do termo no documento com o número de documentos onde o termo aparece (equação

2.2).
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wi,j =
fi,j

maxz fz,j

× log
N

ni

(2.2)

onde,

• N = número de documentos da coleção.

• ni = número de documentos onde a palavrai aparece.

•
fi,j

maxz fz,j
= freqüência normalizada da palavrai no documentoj.

O peso é proporcional ao número de ocorrências do termo no documento e inver-

samente proporcional ao número de documentos onde o termo aparece. Trata-se de

uma boa forma de contabilizar os termos, designando um peso maior a um termo se

ele é um bom discriminante: se aparece numa quantidade pequena de documentos e

não em muito deles (LUGO, 2004;MANNING; RAGHAVAN; SCHüTZE, 2008).

As vantagens do modelo vetorial são: ao atribuir pesos aos termos existe uma

melhora do desempenho do Sistema de Recuperação de Informação; trata-se de uma

estratégia de satisfação parcial da consulta, permitindo encontrar documentos que se

aproximam das condições colocadas na consulta, e; os documentos são ordenados de

acordo com o seu grau de similaridade (SALTON, 1971) apud (BAEZA-YATES; RIBEIRO-

NETO, 1999).

Teoricamente, o modelo vetorial assume que os termos encontrados nos documen-

tos são independentes, fato que não é verdade. Entretanto, na prática, modelar as

dependências entre os termos em um documento tem gerado soluções com baixo de-

sempenho em termos de tempo e espaço e não tem encontrado soluções melhores que

implementações do modelo vetorial (BAEZA-YATES; RIBEIRO-NETO, 1999).

O modelo vetorial permite o desenvolvimento de soluções simples e rápidas. Por

estas razões, o modelo vetorial é amplamente utilizado em soluções para indexação e

pesquisa de documentos como, por exemplo, o softwareLucene1.

2.1.3 Modelo probabilístico

O modelo probabilístico, introduzido por Robertson e Jones (1976), é um modelo onde

a recuperação é vista como um problema de estimativa da probabilidade de que a repre-

sentação de um documento corresponda ou satisfaça a representação de uma consulta.

A idéia fundamental deste modelo é: dado uma consulta de um usuário, existe um

1http://lucene.apache.org/java/2_3_0/scoring.html
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conjunto de documentos que contem exatamente os documentosrelevantes e nenhum

não relevante (BAEZA-YATES; RIBEIRO-NETO, 1999).

Para determinar este conjunto de documentos relevantes é necessário conhecer

algumas características que definam este conjunto. Como estas características não são

conhecidas no tempo da consulta, é necessário iniciar um processo para determiná-las

(BAEZA-YATES; RIBEIRO-NETO, 1999).

Dado um consultaq e um documentodj em uma coleção, o modelo probabilístico

tenta estimar a probabilidade de um usuário considerar relevante o documentodj. Este

modelo assume que esta probabilidade de relevância dependeapenas da representação

da consulta e da representação do documento (JONES; WALKER; ROBERTSON, 2000).

O modelo assume que existe um subconjunto de documentos que ousuário prefere

como resposta para a consultaq. Este conjunto de documentos ideais é representado

por R e devem maximizar a probabilidade de relevância para o usuário. Documentos

no conjuntoR são rotulados como relevantes para a consultaq. Documentos que não

estão neste conjunto são considerados não relevantes paraq e são rotulados comoR, o

complemento deR (JONES; WALKER; ROBERTSON, 2000).

Os termos que ocorrem nos documentos emR podem ser utilizados para encontrar

outros documentos relevantes. Este princípio é chamado de Princípio da Ordenação

Probabilística é assume que a distribuição de termos na coleção seja capaz de informar

a relevância provável de um documento para uma consulta (BAEZA-YATES; RIBEIRO-

NETO, 1999).

O peso dos termos em um modelo probabilístico são todos binários, por exemplo,

wi,j ∈ {0, 1}
2 ewi,q ∈ {0, 1}

3. Uma consultaq é um subconjunto do índice de termos.

DadoR como o conjunto de documentos relevantes ou, inicialmente,considerados

como relevantes. DadoR como o complemento deR, ou seja, o conjunto de docu-

mentos não relevantes. DadoP (R|~dj) como sendo a probabilidade do documentodj

ser relevante para a consultaq e P (R|~dj) como sendo a probabilidade do documento

dj não ser relevante para a consultaq. A similaridadesim(dj, q) de um documentodj

para uma consultaq é definida como:

sim(dj, q) =
P (R|~dj)

P (R|~dj)
(2.3)

Aplicando a regra de Bayes (MITCHELL , 1997) tem-se:

2wi,j representa o peso do termoi no documentoj.
3wi,q representa o peso do termoi na consultaq.
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sim(dj, q) =
P (~dj|R)× P (R)

P (~dj|R)× P (R)
(2.4)

onde,

• P (~dj|R), probabilidade de selecionar aleatóriamente o documentodj do con-

juntoR de documentos relevantes.

• P (R), probabilidade de um documento selecionado randomicamente da coleção

ser relevante.

• P (~dj|R) eP (R) são análogas e complementares as probabilidades apresentadas

acima.

SendoP (R) e P (R) os mesmos valores para todos os documentos da coleção,

pode-se:

sim(dj, q) ∼
P (~dj|R)

P (~dj|R)
(2.5)

Assumindo a independência entre termos, tem-se:

sim(dj, q) ∼
M
∏

i=1

P (dj,i|R)

P (dj,i|R)
(2.6)

ondeM é igual ao número de palavras distintas que ocorrem na coleção de docu-

mentos.

A principal vantagem do modelo probabilístico é, teoricamente, o fato dos do-

cumentos serem ordenados de forma decrescente por suas probabilidades de serem

relevantes. Algumas evidências parecem indicar que este modelo tem um desempenho

melhor do que o modelo vetorial (COOPER, 1994;BAEZA-YATES; RIBEIRO-NETO, 1999).

As principais desvantagens deste modelo são: (i) separaçãoaleatória da coleção

em dois subconjuntos: documentos relevantes e não relevantes; (ii) o modelo não faz

uso da freqüência dos termos no documento, e; (iii) assume a independência entre

termos. De qualquer maneira, como discutido na seção sobre omodelo vetorial, ainda

não está claro se a premissa de independência entre termos é ruim em situações práticas

(COOPER, 1994;BAEZA-YATES; RIBEIRO-NETO, 1999).

Um exemplo concreto, e de sucesso, da aplicação do modelo probabilístico é a

função de ordenação BM25 (BAEZA-YATES; RIBEIRO-NETO, 1999;MANNING; RAGHA-
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VAN; SCHüTZE, 2008). Esta função de ordenação faz uso da freqüência dos termos no

documento e também leva em consideração o tamanho dos documentos (equação 2.7).

sim(q, dj) =
∑

t∈q

log
N

ni

×
(k1 + 1)× ft,d

k1((1− b) + b× (Td/Tmed)) + ft,d

(2.7)

onde:

• ft,d significa a frequência do termot no documentod.

• Td significa o tamanho do documentod.

• Tmed significa o tamanho médio dos documentos na coleção.

• k1 é um parâmetro de valor positivo que calibra a escala doft,d. Sek1 igual a0

então o retorno desim(q, dj) é similar ao resultado do modelo booleano.

• b é um parâmetro (0 ≤ b ≤ 1) que determina a influência do tamanho dos

documentos no cálculo dasim(q, dj). Quandob = 0 o valor desim(q, dj) não

é normalizado considerandoTd eTmed.

2.1.4 Modelo baseado emhyperlinks

Em algoritmos baseados emhyperlinks, o cálculo da relevância de um documento

leva em consideração oshyperlinksentre os documentos de uma coleção (MANNING;

RAGHAVAN; SCHüTZE, 2008;KLEINBERG, 1999;BRIN; PAGE, 1998). Umhyperlinké

uma estrutura comum em documentos no formato HTML. Esta estrutura possui duas

propriedades importantes (MANNING; RAGHAVAN; SCHüTZE, 2008):

• Um hyperlinké um sinal de qualidade: se existe umhyperlinkno documentod1

apontando para o documentod2 então isto significa que o autor do documento

d1 percebeu que existe alguma relevância no documentod2.

• O texto dohyperlinkdescreve o objeto do documento: o conteúdo que está entre

astagsdo hyperlinkdescrevem de forma sumarizada o conteúdo do documento

referenciado, no caso, o documentod2.

Estas propriedades, principalmente a primeira, vem sendo exploradas ao longo

de alguns anos na tentativa de aumentar a eficiência de Sistemas de Recuperação de

Informação, especialmente, os sistemas voltados para a WEB. As implementações

deste modelo com maior destaque são: HITS (KLEINBERG, 1999) e PAGERANK (BRIN;

PAGE, 1998).



2.1 Modelos de Recuperação de Informação 18

2.1.4.1 HITS

Kleinberg (1999) propôs um modelo baseado emhyperlinksque permite inferir a au-

toridade de um documento dentro de um conjunto de documentos. Esse modelo é

baseado na relação entre páginas que são autoridades sobre um tópico e páginas que

interligam essas autoridades (hubs). O algoritmo HITS (Hyperlink Induced Topic Se-

arch) assume duas premissas:

• Se o documentod1 possui umhyperlinkpara o documentod2 então o autor do

documentod1 considera que o documentod2 contêm informações valiosas.

• Se o documentod1 está apontando para um grande número de documentos de

qualidade então a opinião do documentod1 torna-se mais valiosa e o fato do

documentod1 apontar para o documentod2 pode sugerir que o documentod2

também é um bom documento.

O funcionamento do algoritmo HITS inicia a partir de um conjunto S de docu-

mentos, retornados por uma função de ordenação qualquer queleva em consideração

apenas os termos da consulta fornecida pelo usuário. Este conjunto inicial S é de-

nominado de conjunto raiz. Este conjunto é expandido para umconjunto raiz maior,

denominadoT constituído pela adição de qualquer documento que referencia ou é re-

ferenciado por qualquer documento do conjuntoS. Uma ilustração dos conjuntosS e

T é apresentada na figura 2.2.

Conjunto S

Conjunto T

Figura 2.2: ConjuntosS eT utilizados pelo algoritmo HITS

Depois de formados os conjuntosS e T , o algoritmo HITS então associa para

cada documentodx um peso de hubh(dx) e um peso de autoridadea(dx). O algoritmo
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atualiza de maneira iterativa o peso de hub e autoridade de cada documento, utilizando

as equações abaixo:

a(di) =
∑

dj→di

h(dj) (2.8)

h(di) =
∑

di→dj

a(dj) (2.9)

onde, a representaçãodi → dj denota que o documentodi possui umhyperlink

para o documentodj.

O algoritmo iterativo para cálculo dos valores de hub e autoridade para todos os

documentos é apresentado na tabela 2.1. Este algoritmo podeser utilizado para filtrar

osn documentos com maior autoridade ou osn documentos com maior hub.

Iterate(G,k)
G : coleção den documentos
k : um número natural
z ← um vetor(1, 1, · · · , 1) ∈ ℜn

a0 ← z
h0 ← z
for i = 1, 2, · · · , k do

Aplica a equação 2.8 em(ai−1, hi−1) para obter os valores dea′
i

Aplica a equação 2.9 em(a′
i, hi−1) para obter os valores deh′

i

Normaliza os valores dea′
i, obtendoai

Normaliza os valores deh′
i, obtendohi

end for
Return(ak, hk)

Tabela 2.1:Algoritmo para cálculo dos hubs e autoridades (KLEINBERG, 1999)

2.1.4.2 PAGERANK

O algoritmo PAGERANK (BRIN; PAGE, 1998) calcula a importância de um documento

dentro de uma coleção através da análise das citações entre os documentos da cole-

ção. Estas citações podem ser referências bibliográficas detrabalhos científicos ou

hyperlinksem documentos HTML, por exemplo.

A fórmula para o cálculo do PAGERANK de um documento é dada pela equação

abaixo:

PR(A) = (1− d) + d(
PR(T1)

C(T1)
+

PR(T2)

C(T2)
+ · · ·+

PR(Tn)

C(Tn)
) (2.10)
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onde:

• A é um documento.

• T1,2,··· ,n são documentos que contêm links paraA.

• PR(A) é o PAGERANK do documentoA.

• C(T ) é o número de links deT para outros documentos.

• d é a probabilidade do navegador (pessoa) sair da página. Segundo (BRIN; PAGE,

1998), o valor normalmente adotado parad é0.85.

Os valores dePR(A) para todos os documentos da coleção podem ser calculados

usando um algoritmo iterativo simples (BRIN; PAGE, 1998), parecido com o apresentado

na figura 2.1.

Diferente do HITS, o algoritmo PAGERANK calcula oPR(A) para todos os docu-

mentos da coleção antes que qualquer consulta aconteça. Quando um usuário realiza

uma consulta, o Sistema de Recuperação de Informação pode fazer uso de qualquer

função de ordenação para recuperar um conjunto de documentos que depois será reor-

denado de acordo com o valor do PAGERANK de cada documento.

2.1.5 Breve comparação entre os modelos

Em geral, o modelo booleano é considerado o modelo clássico mais fraco. O principal

problema do modelo booleano é a incapacidade de reconhecer relevâncias parciais,

documentos que satisfazem a necessidade do usuário de formaparcial. Isto acaba

fazendo com que os sistemas que implementam o modelo booleano tenham um baixo

desempenho (BAEZA-YATES; RIBEIRO-NETO, 1999).

Existe diversos trabalhos na literatura comparando os modelos vetorial e probabi-

lístico (CROFT; LAFFERTY, 2003;SALTON; BUCKLEY, 1987). Alguns destes trabalhos

sugerem que o modelo probabilístico supera o modelo vetorial (CROFT; LAFFERTY,

2003) e outros sugerem que o modelo vetorial supera o modelo probabilístico em cole-

ções de documentos genéricos (SALTON; BUCKLEY, 1987). Aparentemente, o modelo

vetorial é mais popular em implementações de Sistemas de Recuperação de Informa-

ções. No entanto, não existe nenhum trabalho que comprove que implementações

utilizando o modelo vetorial tenham um desempenho melhor que implementações que

usem o modelo probabilístico (MANNING; RAGHAVAN; SCHüTZE, 2008).
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Os modelos booleano, vetorial e probabilístico estão, quase que por inteiro, no

nível de palavras (LUGO, 2004). Como conseqüência, diversas pesquisas tentaram res-

ponder à seguinte pergunta: a Recuperação de Informação não melhoraria se fossem

utilizadas técnicas mais sofisticas para representar os documentos e as necessidades

de informação dos usuários? Muitos têm trilhado esta via, porém segundo (RUSSEL;

NORVIG, 2003): “surpreendentemente nenhuma das tentativas apresentou uma melhora

significativa numa faixa ampla de tarefas relacionadas com aRecuperação de Informa-

ção”.

Os algoritmos do modelo baseado emhyperlinkssaem do nível de palavras ao

fazer uso dehyperlinkse citações. Os algoritmos deste modelo, principalmente o

PAGERANK , conseguem um desempenho melhor na WEB porque manipulam um con-

junto adicional de informações relevantes para o ambiente,no caso: a conexão entre

documentos através delinks.

Todos os modelos apresentados nesta seção foram construídos de maneira expe-

rimental, através do uso de coleções de referência. Alguns destes algoritmos, quando

aplicados em ambientes reais, têm a sua eficiência avaliada ecomprovada ao longo do

tempo através de avaliações subjetivas dos usuários.

2.2 Método para avaliação de Sistemas de Recupera-
ção de Informação

As medidas mais comuns para avaliar o desempenho de um sistema computacional

são tempo e espaço. Quanto menor o tempo de resposta de um sistema e quanto menor

o espaço em memória utilizado, melhor o sistema é considerado. No entanto, para

sistemas onde o objetivo é recuperar informações outras métricas devem ser utilizadas

(BAEZA-YATES; RIBEIRO-NETO, 1999).

Para a consulta realizada pelo usuário não existe uma resposta exata. Os documen-

tos recuperados são ordenados de acordo com a sua relevânciaem relação a consulta.

As métricas utilizadas para avaliar um Sistema de Recuperação de Informação devem

medir quão relevante é o conjunto de documentos, recuperados pelo sistema, para o

usuário (BAEZA-YATES; RIBEIRO-NETO, 1999).

Para comparar a efetividade de um Sistema de Recuperação de Informação são

usadas coleções de teste padronizadas. Uma coleção deste tipo consiste dos seguintes

elementos (LUGO, 2004;BAEZA-YATES; RIBEIRO-NETO, 1999;MANNING; RAGHAVAN;

SCHüTZE, 2008):
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• Um conjunto de documentos, que pode conter somente alguns dados como título,

autor e resumo ou então o texto completo. Podem ser utilizadas informações adi-

cionais, tais como um conjunto de termos usado como vocabulário de controle,

descritores designados por autor e informação sobre citações.

• Um conjunto de consultas, exemplos de requisição de informações, constituídas

por consultas reais submetidas por usuários, seja usando linguagem natural ou

alguma linguagem formal de consulta. Ocasionalmente consultas artificialmente

construídas são utilizadas: consultas construídas para recuperar documentos co-

nhecidos ou o texto de um documento usado como amostra, por exemplo.

• Um conjunto de julgamentos de relevância: para cada consulta existente no con-

junto de consultas são fornecidos documentos, pertencentes a coleção de docu-

mentos, considerados relevantes pelos usuários que submetem a consulta ou por

especialistas do domínio. Para coleções pequenas, isto pode ser obtido revisando

todos os documentos. Para coleções grandes, geralmente sãocombinados os re-

sultados de diferentes representações da consulta construída por diferentes usuá-

rios. Via de regra, são preferidas as consultas e julgamentos obtidos diretamente

dos usuários. Na tabela 2.2 é possível visualizar um exemplode julgamentos de

relevância.

Tabela 2.2:Exemplo de julgamentos de relevância

Identificador do tópico Documento Relevância

1 CSIRO135-03599247 2
1 CSIRO141-07897607 1
· · · · · · · · ·
50 CSIRO265-01044334 0
50 CSIRO265-01351359 1
50 CSIRO266-04184084 0

O conceito de relevância está associado a necessidade de informação, não está as-

sociada a consulta. Um documento deve ser considerado relevante se e somente se

suprir a necessidade de informação. Um documento não pode ser considerado rele-

vante se todas as palavras que aparecem na consulta aparecemno documento também,

por exemplo (MANNING; RAGHAVAN; SCHüTZE, 2008).

Dado um algoritmo de recuperação de informação, as medidas de avaliação devem

quantificar a similaridade entre o conjunto de documentos recuperados e o conjunto de

documentos considerados relevantes pelos especialistas.Isto fornece uma estimativa

da qualidade do algoritmo de recuperação de informação avaliado. As medidas utiliza-

das para a avaliação dos algoritmos são uma forma de quantificar algo inerentemente
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subjetivo (LUGO, 2004; BAEZA-YATES; RIBEIRO-NETO, 1999; MANNING; RAGHAVAN;

SCHüTZE, 2008).

2.2.1 Medidas

Existem diversas medidas que podem ser utilizadas para avaliar o desempenho de um

Sistema de Recuperação de Informação. As medidas mais utilizadas são precisão4 e

cobertura5 (BAEZA-YATES; RIBEIRO-NETO, 1999).

Precisão é a proporção dos documentos recuperados que são relevantes para uma

dada consulta em relação ao total de documentos recuperados. Cobertura é a razão

entre o número de documentos recuperados que são relevantespara uma consulta e o

total dos documentos na coleção que são relevantes para a consulta. Supondo que o

conjunto de documentos relevantes para uma consulta (relevantes) e o conjunto de do-

cumentos recuperados por uma consulta (recuperados) são conhecidos, pode-se definir

estas medidas como (BAEZA-YATES; RIBEIRO-NETO, 1999):

precisao =
|relevantes ∩ recuperados|

|recuperados|
(2.11)

cobertura =
|relevantes ∩ recuperados|

|relevantes|
(2.12)

A figura 2.3 ilustra estes conceitos.

RecuperadosRelevantes

Coleção de documentos

Documentos relevantes e recuperados

Figura 2.3: Precisão e cobertura (BAEZA-YATES; RIBEIRO-NETO, 1999)

Um Sistema de Recuperação de Informação pode equilibrar precisão e cobertura.

No caso extremo, um sistema que retorna todos os documentos da coleção de docu-

mentos como seu conjunto de resultados tem a garantia de uma cobertura igual a 100%,

mas terá baixa precisão. Por outro lado, um sistema pode retornar um único documento

4Do inglês,precision
5Do inglês,recall
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e ter um baixo índice de cobertura, mas teria uma chance razoável de 100% de precisão

(RUSSEL; NORVIG, 2003). Uma forma de definir uma média harmônica entre precisão

e cobertura é através da medidaF6 (equação 2.13) (MANNING; RAGHAVAN; SCHüTZE,

2008).

F =
2× (precisao× cobertura)

precisao + cobertura
(2.13)

As medidas de cobertura e precisão foram definidas quando as pesquisas de Re-

cuperação de Informação eram feitas principalmente por bibliotecários interessados

em resultados completos. Hoje, a maioria das consultas (centenas de milhões por dia)

são feitas por usuários que estão menos interessados em perfeição e mais interessa-

dos em encontrar uma resposta imediata, uma resposta que apareça no topo da lista de

resultados (RUSSEL; NORVIG, 2003).

Precisão, cobertura e medida F são medidas baseadas em conjuntos, computadas

usando um conjunto de documentos não ordenados. Estas medidas não são suficien-

tes para medir o desempenho da maioria dos atuais Sistemas deRecuperação de In-

formações, que fornecem um resultado ordenado segundo algum critério (MANNING;

RAGHAVAN; SCHüTZE, 2008).

As medidas de avaliação utilizadas para medir o desempenho de Sistemas de Re-

cuperação de Informações, que fornecem um resultado ordenado, são: precisão em

n (P@n), Mean Average Precision(MAP) e Normalized discount cumulative gain

(NDCG). As definições e a forma de cálculo destas medidas são apresentadas nas pró-

ximas seções.

2.2.1.1 Precisão em n (P@n)

A P@n mede a relevância dosn primeiros documentos de uma lista ordenada:

P@n =
r

n
(2.14)

onde,n é o número de documentos retornados er é o número de documentos con-

siderados relevantes e retornados até a posiçãon da lista ordenada. Por exemplo, se os

10 primeiros documentos retornados por uma consulta são{relevante, irrelevante, ir-

relevante, relevante, relevante, relevante, irrelevante, irrelevante, relevante, relevante}

então os valores deP@1 atéP@10 são{1, 1/2, 1/3, 2/4, 3/5, 4/6, 4/7, 4/8, 5/9, 6/10},

respectivamente. Para um conjunto de consultas deve-se calcular a média deP@n.

6Do inglês,F-measure
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2.2.1.2 Mean Average Precision (MAP)

MAP é uma medida que tenta sumarizar todos os valoresP@n. Average Precision

(AP) é definido como uma média para todos os valores deP@n para todos os docu-

mentos relevantes:

AP =

∑N

n=1 P@n× rel(n)

rq

(2.15)

onde:rq é o número total de documentos considerados relevantes paraa consulta;

N é o número de documentos recuperados, e;rel(n) é uma função binária sobre a

relevância donth documento:

rel(n) =

{

1 se onth documento é relevante

0 caso contrário
(2.16)

Assim sendo, o valor de MAP é a média dos valores AP para todas as consultas.

2.2.1.3 Mean Reciprocal Rank (MRR)

MRR é uma medida utilizada somente nos casos onde existe uma única resposta cor-

reta. O valor de MRR é definido da seguinte maneira:

MRR =

∑N

i=1
1
pi

N
(2.17)

onde,N é o número de consultas epi é a posição onde o documento correto,

da consultai, é encontrado na lista ordenada, retornada pelo algoritmo avaliado. Por

exemplo, o valor de MRR para os dados da tabela 2.3 é igual a:

MRR =
1
2

+ 1 + 1
2

3
=

2

3
= 0.66

Tabela 2.3:Exemplo, com dados retornados por um algoritmo hipotético,utilizado
para ilustrar a medida MRR

Consultas Resultados Resposta correta Rank Reciprocal Rank

q1 doc1, doc10 doc10 2 1/2
q2 doc3, doc4 doc3 1 1
q3 doc6, doc7, doc3 doc7 2 1/2
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2.2.1.4 Normalized discount cumulative gain (NDCG)

O NDCG foi desenvolvido para manipular múltiplos níveis de relevância. Neste caso,

os julgamentos de relevância sobre os documentos são fornecidos através de uma es-

cala, por exemplo: 3 (muito relevante), 2 (relevante), 1 (pouco relevante) e 0 (não

relevante).

Nos atuais ambientes para recuperação de informação, a quantidade de documen-

tos considerados relevantes para uma consulta pode excedera capacidade do usuário

em tratar esta informação. Por isso, é desejável que o Sistema de Recuperação de

Informação retorne os documentos com maior relevância, entre os documentos rele-

vantes.

As medidasP@n e MAP apenas conseguem tratar situações onde o nível de re-

levância é binário (relevante ou não relevante). Usando as medidasP@n e MAP as

diferenças entre métodos para recuperação de informação ótimos e bons pode não apa-

recer. O objetivo do NDCG é fazer com que esta diferença se torne visível na avaliação

dos métodos.

O ganho acumulado (CG) na posiçãoi é calculando somando-se a relevância dos

documentos encontrados a partir da posição 1 até a posiçãoi na lista ordenada. For-

malmente, o CG na posiçãoi é definido recursivamente da seguinte maneira:

CG[i] =

{

G[i] sei = 1

CG[i− 1] + G[i] caso contrário
(2.18)

onde,G[i] é a relevância do documento encontrado na posiçãoi da lista ordenada.

Por exemplo, considere a seguinte lista de relevância dos documentos retornadosG′ =

{3, 2, 3, 0, 0, 1, 2, 2, 3, 0, · · · }.

Para a listaG′ é retornado a seguinte lista deCG′ = {3, 5, 8, 8, 8, 9, 11, 13, 16, 16, · · · }.

O ganho acumulado de qualquer posição na lista de ordenação pode ser lido direta-

mente:CG[7] = 11, por exemplo.

A idéia por trás da medidaDCG é baseada em duas regras:

• Documentos extremamente relevantes são mais importantes (valiosos) que do-

cumentos com relevância marginal.

• Quanto mais baixa a posição do documento na lista ordenada (ranking), menor

o valor deste documento para o usuário.

Esta idéia é implementada utilizando a equação abaixo (JäRVELIN; KEKäLäINEN,
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2000):

DCG[i] =

{

G[i] sei = 1

DCG[i− 1] + G[i]
log i

caso contrário
(2.19)

ou seja, quanto maior o valor dei maior será o desconto dado. Para a listaG′ é re-

tornado a seguinte listaDCG′ = {3, 5, 6.89, 6.89, 6.89, 7.28, 7.99, 8.66, 9.61, 9.61, · · · }.

É possível ter uma idéia da qualidade do resultado encontrado em DCG com-

parando o resultado encontrado com uma lista ordenada de melhor resultado teórico

possível (MR). A lista MR é definida de acordo com os índices de relevância utiliza-

dos na coleção de referência. Se na coleção de referência sãoutilizados os valores3,

2, 1 e0 para indicar a relevância de cada documento para cada consulta então uma de-

finição possível para a lista ordenada de melhor resultado teórico possível é (JäRVELIN;

KEKäLäINEN, 2002):

MR[i] =



























3 sei ≤ m

2 sem < i ≤ m + l

1 sem + l < i ≤ m + l + k

0 caso contrário

(2.20)

onde,m, l e k representam o número de documentos encontrados na coleção de

referência com índice de relevância3, 2 e 1, respectivamente. Um exemplo de lista

ordenada do melhor resultado teórico possível éMR′ = {3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 0, · · · }.

Os valores param, k e l são extraídos a partir dos dados da coleção de referên-

cia. As listasG′, I ′, CG′ e DCG′ são definidas para cada consulta. Para comparar

algoritmos são calculadas as médias deG′, I ′, CG′ eDCG′ para todas as consultas.

Na figura 2.4 é possível visualizar uma curva com os valores apresentados em

DCG′ e a sua relação com o que seria o melhor resultado teórico possível (MR).

Os valores deDCG para cada função de ordenação podem ser normalizados

dividindo-se os valores deDCG pelo valor correspondente no vetorDCG ideal. Desta

forma, para qualquer posição emDCG, o valor normalizado1 representa a situação

ótima.

Dado um vetorDCG (V = {v1, v2, · · · , vk}) de uma função de ordenação qual-

quer e um vetorDCG com desempenho ideal (I = {i1, i2, · · · , ik}), o vetorNDCG

deV é obtido através da seguinte equação (JäRVELIN; KEKäLäINEN, 2002):
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Figura 2.4: Exemplo de curvaDCG

NDCG(V ) = {v1/i1, v2/i2, · · · , vk/ik} (2.21)

Na figura 2.5 é possível visualizar um exemplo de curvaNDCG onde são utiliza-

dos os mesmos dados que foram apresentados na figura 2.4.

2.2.2 Coleções de Referência

Coleções de referência são caras pois requerem julgamentos de relevância para sua

criação. Tais julgamentos consomem muita mão-de-obra paraum número significa-

tivo de consultas. Estudos deste tipo começaram em meados dadécada de 50 com a

coleçãoCranfielde continuaram nos anos 90 com a coleção TREC7 (de Text Retrie-

val Conference, cuja primeira versão é de 1992) (BAEZA-YATES; RIBEIRO-NETO, 1999;

MANNING; RAGHAVAN; SCHüTZE, 2008).

A coleçãoCranfield foi a primeira coleção que permitiu quantificar de maneira

precisa o desempenho de um algoritmo de recuperação de informação. A criação desta

coleção iniciou em 1950 e contêm 1398 resumos de artigos sobre Aerodinâmica, um

conjunto de 225 consultas e um conjunto de julgamentos de relevância para todas

as consultas. Atualmente, esta coleção é considerada muitopequena para qualquer

7http://trec.nist.gov/
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Figura 2.5: Exemplo de curvaNDCG

experimento (MANNING; RAGHAVAN; SCHüTZE, 2008).

Atualmente, o NIST (The U.S. National Institute of Standards and Technology) é o

responsável por manter um ambiente para testes, incluindo diversas seções (tracks). A

principal seção é o TREC Ad Hoc track, utilizada durante os primeiros 8 anos de exis-

tência do TREC, 1992 até 1999. Durante os anos de existência da conferênciaTREC

foram criadas inúmeras seções: blog (Blog Track), filtragem de informações (Filtering

Track) e spam (Spam Track), por exemplo. Cada seção tem o seu processo de criação

dos julgamentos de relevância e da coleção de documentos (MANNING; RAGHAVAN;

SCHüTZE, 2008).

Uma das seções ativas no ano de 2008, chamadaEnterprise Track, é voltada espe-

cialmente para o domínio empresarial. Nos anos de 2005 e 2006esta seção fez uso de

uma coleção com documentos fornecidos pelo consórcioWorld Wide Web Consortium

(W3C8) e nos anos de 2007 e 2008 esta seção fez uso de uma coleção com documentos

daCommonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO9), sediada

na Austrália.

Para construir uma coleção de referência realística para o domínio empresarial

é importante que a coleção (documentos, tópicos e julgamentos) seja representativo

8http://www.w3.org
9http://www.csiro.au
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do ambiente real de uma empresa (BAILEY et al., 2007a). Isto gera dois potenciais

problemas (BAILEY et al., 2007a):

• Cada empresa é diferente, sendo assim, não está claro se e quando uma coleção

gerada a partir de uma única empresa pode ser utilizada para responder perguntas

sobre todo o universo de empresas.

• A maioria dos documentos utilizados nas empresas são confidenciais. Muitas

vezes, apenas os colaboradores das empresas têm acesso aos documentos ou

apenas um subconjunto de colaboradores das empresas têm acesso a certos do-

cumentos. Sendo assim, a coleção de documentos, na maioria dos casos, é criada

somente a partir de documentos públicos.

Nas próximas seções serão apresentados detalhes das coleções de referência para

o domínio empresarial: W3C e CERC.

2.2.3 Coleção W3C

A coleção de referência W3C é um ambiente de testes para o domínio empresarial

formada por uma coleção de documentos gerada a partir de umcrawler realizado nos

sites públicos do consórcio W3C (*.w3.org) em junho de 2004 (CRASWELL; VRIES;

SOBOROFF, 2005). Ao total foram indexados 331.037 documentos.

Na tabela 2.4 é possível visualizar detalhes desta coleção de documentos. A coluna

hostsignifica ohostonde as páginas foram encontradas, por exemplo:lists significa

lists.w3.org. A única exceção é o valoroutrosque representa diversoshostspequenos.

Tabela 2.4:Detalhes do conjunto de documentos da coleção de referênciaW3C
(CRASWELL; VRIES; SOBOROFF, 2005)

Tipo Host Tamanho(GB) Número de Média do tamanho
documentos dos documentos(KB)

E-mail lists 1.855 198.394 9.8
Código dev 2.578 62.509 43.2

Páginas web www 1.043 45.975 23.8
Wiki web esw 181 19.605 9.7
Diversos outros 47 3.538 14.1

Web people 3 1.016 3.6

todos 5.7 331.037 18.1

Utilizando esta coleção, nos anos de 2005 e 2006, foram definidas duas tarefas,

num total de três experimentos: tarefa de recuperação de e-mails, e; tarefa de re-
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cuperação de especialistas (CRASWELL; VRIES; SOBOROFF, 2005; SOBOROFF; VRIES;

CRASWELL, 2006).

2.2.3.1 Tarefa de recuperação de e-mails

Nesta tarefa são utilizados apenas os documentos dohost lists.w3.org. Os experimen-

tos realizados dentro desta tarefa são dois: procurar por itens conhecidos (known item

experiment), e; procurar por documentos que expressam pontos de vista distintos sobre

o mesmo assunto (discussion search experiment).

O experimento que mede a capacidade de um algoritmo encontrar itens conhecidos

é composto por 125 consultas para testes, mais 25 consultas para treinamento do al-

goritmo. O objetivo deste experimento é simular uma situação onde o usuário procura

por um item conhecido, ou seja, um item que ele já teve acesso.O algoritmo avaliado

deve recuperar o item conhecido como o primeiro item da listaou próximo do primeiro

item. Neste caso, para cada consulta existe um único documento correto. Um exemplo

de tópico para este experimento é apresentado na tabela 2.5.

Tabela 2.5:Exemplo de descrição de tópico para o experimento que procura por itens
conhecidos

<top >
<num> Number : KI44 </num>
< t i t l e > James ’ q u e s t i o n abou t t h e Webdav i n Tomcat </ t i t l e >
</ top >

O objetivo do segundo experimento é simular uma situação onde o usuário procura

por documentos que expressam opiniões distintas sobre um mesmo assunto. Para este

conjunto de julgamentos existem três tipos de respostas: documento não relevante,

documento relevante sem descrição de prós e contras e documento relevante com prós

e contras sobre o assunto.

No ano de 2006, a coleção W3C continuou sendo usada na seçãoEnterprise Track,

com a adição de novos tópicos e julgamentos de relevância no experimento que simula

uma situação onde o usuário procura por documentos que expressam opiniões distintas

sobre um mesmo assunto (SOBOROFF; VRIES; CRASWELL, 2006).

No experimentodiscussion searchos tópicos foram construídos pensando em si-

tuações onde a pessoa procura por argumentos sobre decisõesde projeto e de desen-

volvimento de software. Neste ano foram adicionados mais 50tópicos a coleção e a

escala de relevância para os julgamentos foi alterada, comoapresentado na tabela 2.6.
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Tabela 2.6:Escala de relevância para os julgamentos do experimentodiscussion
search

0 não relevante
1 relevante, mas não possui argumentos
2 relevante, possui argumento negativo
3 relevante, possui ambos argumentos
4 relevante, possui argumento positivo

2.2.3.2 Tarefa de recuperação de especialistas

Nesta tarefa existe apenas um experimento onde o objetivo é encontrar pessoas (ex-

pert search), consideradas especialistas, para um determinado tópico. Os algoritmos

projetos para esta tarefa podem fazer uso de todos os documentos da coleção para re-

cuperar pessoas consideradas especialistas dentro de um universo de 1092 candidatos

(CRASWELL; VRIES; SOBOROFF, 2005).

Os sistemas devem retornar para cada tópico uma lista de especialistas. Além

disso, para cada especialista é necessário retornar uma lista ordenada de documentos

que justificam a escolha do especialista (SOBOROFF; VRIES; CRASWELL, 2006).

As escalas utilizadas, para os candidatos à especialistas edocumentos, nos julga-

mentos de relevância são apresentados na tabela 2.7.

Tabela 2.7:Escalas utilizadas nos julgamentos de relevância para os candidatos à
especialistas e documentos

Candidatos à especialistas

0 se o candidato não é um especialista
1 não se tem nenhum classificação sobre o candidato
2 o candidato é um especialista

Documentos de suporte

0 suporte negativo (o documento indica que a pessoa não é um especialista)
1 não indica nada sobre o candidato
2 suporte positivo (o documento indica que a pessoa é um especialista)

No ano de 2005 os tópicos foram criados a partir dos grupos de trabalho do W3C

e os membros de cada grupo foram considerados os especialistas de cada tópico. Ao

todo, foram disponibilizadas 10 tópicos para treinamento e50 para testes, totalizando

60 tópicos (CRASWELL; VRIES; SOBOROFF, 2005).

No ano de 2006 foram selecionados 55 tópicos. Neste ano não foi utilizada ne-

nhum estrutura pré-definida do W3C para a criação dos julgamentos de relevância.

Neste ano os julgamentos foram realizados pelos próprios participantes do TREC, após
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a análise dos tópicos e documentos (SOBOROFF; VRIES; CRASWELL, 2006).

2.2.4 Coleção CERC

A coleção de referência CERC (CSIRO Enterprise Research Collection)10 é um am-

biente de testes para o domínio empresarial formada por uma coleção de documen-

tos, descrições de tópicos e julgamentos de relevância paradocumentos e especialistas

(BAILEY et al., 2007a). Esta coleção de referência foi criada utilizando documentos

e colaboradores daAustralian Commonwealth Scientific and Research Organization

(CSIRO) e foi usada nos anos de 2007 e 2008 noEnterprise Track(BAILEY et al.,

2007b).

Esta coleção de referência possui 370.715 documentos, totalizando 4.2 GB de in-

formação. Ocrawler para construção desta coleção de documentos foi aplicado em

100 hostsdiferentes. Na tabela 2.8 é possível visualizar a distribuição do tamanho

doshosts, por exemplo, quatorze (14)hoststiveram somente uma (1) página indexada

e oito (8)hoststêm um tamanho entre 10.000 e 100.000 documentos. O maiorhost

é o anic.ento.csiro.au com 72.358 documentos. A coleção temaproximadamente 7.9

milhões de hiperlinks, 95% dos documentos têm um ou mais links de saída com texto

associado e 38% dos documentos contêm no mínimo um (1) endereço de e-mail. De

toda a coleção de documentos foram extraídos 3.678 e-mails pessoais distintos (BAI-

LEY et al., 2007a).

Tabela 2.8:Distribuição dehostspor número de páginas

Número dehosts 14 7 25 31 15 8
Número de documentos 100 101 102 103 104 105

Os tópicos criados para esta coleção, 50 no ano de 2007 e 77 no ano de 2008,

são usados para ambos os experimentos, recuperação de documentos e recuperação de

especialistas. Cada descrição de tópico possui uma consulta(query), uma descrição da

necessidade de informação e alguns exemplos de referênciaschaves (em média 4 por

consulta) (BAILEY et al., 2007b).

Um exemplo de descrição de tópico pode ser visto na tabela 2.9. No caso da

recuperação de documentos, os participantes podem submeter soluções chamadasau-

tomáticase com realimentação11. No caso das soluções chamadas automáticas, as

equipes podem fazer uso apenas dos camposquerye narr. Toda equipe pode sub-

meter até cinco (5) soluções, sendo que no mínimo uma soluçãodeverá usar apenas

10http://es.csiro.au/cerc/
11Do inglês, feedback
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o campoquery. No caso das soluções classificadas como soluções com realimenta-

ção, as equipes podem fazer uso dos camposquery, narr e dos documentos descritos

no atributopage. Estes documentos são utilizados para simular a realimentação que

o usuário pode fornecer ao Sistema de Recuperação de Informação, indicando quais

documentos ele considera relevante para a consulta.

Tabela 2.9:Exemplo de descrição de tópico da coleção CSIRO

<top >
<num>CE−003</num>
<query > s u s t a i n a b l e a g r i c u l t u r e </ query >
< nar r >
Genera l i n f o r m a t i o n abou t CSIRO ’ s a c t i v i t i e s
i n s u s t a i n a b l e a g r i c u l t u r e w i th l i n k s t o more
s p e c i f i c r e s e a r c h a r e a s .
</ na r r >
<page >CSIRO144−09895603 </ page >
<page >CSIRO139−13945406 </ page >
</ top >

Os primeiros cinquenta tópicos, referentes ao ano de 2007, foram criados por co-

municadores científicos da CSIRO. O papel destes comunicadores é promover as ca-

pacidades da empresa, interagindo com grupos industriais,agências de governo e o

público em geral. A principal tarefa destes comunicadores científicos é criar páginas

no portal (Internet) da CSIROque fornecem uma visão geral sobre determinado tópico,

enumerando documentos e pessoas relevantes para o tópico (BAILEY et al., 2007b).

2.2.5 Resumo sobre as coleções de referência para o domínio em-
presarial

Nas seções 2.2.3 e 2.2.4 foram apresentadas as coleções do W3C e CERC, respec-

tivamente. Com a coleção do W3C foram realizados três experimentos nos anos de

2005 e 2006: recuperação de especialistas; recuperação de itens conhecidos, e; recu-

peração de documentos com pontos de vista distintos. Com a coleção CERC foram

realizados dois experimentos nos anos de 2007 e 2008: recuperação de especialistas,

e; recuperação de documentos (tabela 2.10).

Consequentemente, os cenários que as coleções de referênciado W3C e CERC

permitem avaliar são:

• Situações onde as pessoas procuram por itens conhecidos.
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Tabela 2.10:Experimentos realizados noTREC Enterprise Track

Experimento 2005 2006 2007 2008

Recuperação de especialistas X X X X
Recuperação de itens conhecidos X
Recuperação de documentos com pontos de vista distintosX X
Recuperação de documentos X X

• Situações onde as pessoas procuram por e-mails que expressam pontos de vista

distintos sobre o mesmo assunto.

• Situações onde as pessoas procuram por pessoas, consideradas especialistas em

determinado assunto.

• Situações onde as pessoas procuram por páginas Web que são referência para

determinado tópico.
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3 Recuperação de Informações em
Empresas

A tarefa de recuperação de informação envolve identificar uma necessidade de infor-

mação, formular uma consulta, recuperar informação, avaliar a informação recuperada

e aplicar esta informação. A recuperação de informação dentro de uma organização, ou

de um ambiente colaborativo de trabalho, envolve estas mesmas atividades, mas tam-

bém inclui: comunicar a necessidade da informação entre os participantes da equipe,

compartilhar a informação recuperada com a equipe e dividiras tarefas de recuperação

de informação entre os participantes da equipe (POLTROCK et al., 2003). Na figura 3.1

é apresentado um ciclo que ilustra a relação entre estas atividades.

Formular uma consulta

Identificar uma
necessidade de 
informação

Avaliar a informação
recuperada

Aplicar a
informação

Recuperar
informação

Atividade
suportada
por computador

Figura 3.1: Ciclo de acesso à informação

Assim como um indivíduo, uma equipe deve reconhecer suas necessidades de in-

formação, formular consultas, recuperar informação, avaliar a informação recuperada

e utilizar os resultados na solução dos seus problemas. Cada uma destas atividades

pode ser realizada colaborativamente ou individualmente (FAGIN et al., 2003).

A necessidade de informação é identificada individualmenteenquanto o integrante

da equipe trabalha sozinho na execução de uma tarefa, e comunicada a equipe de ma-



2 Recuperação de Informações em Empresas 37

neira virtual (i.e., através de e-mail) ou pessoalmente, quando necessário. Os mem-

bros das equipes também levantam questões em reuniões ou em conversas não formais

(HERTZUM; PEJTERSEN, 2000).

A elaboração de uma consulta acontece de maneira individuale colaborativa. Ge-

ralmente, a construção de uma consulta acontece de maneira colaborativa quando o

assunto é menos especializado. Quando o assunto é mais técnico, a elaboração da

consulta acontece individualmente. Por exemplo, o líder deuma equipe de desenvol-

vimento de software ao fazer uma apresentação para gerentes, solicita que todos os

membros da sua equipe comentem a sua apresentação (HANSEN; JARVELIN, 2005).

As fontes de informação mais comuns são documentos e as pessoas próximas da

equipe de desenvolvimento. Os limites de uma equipe geralmente são nebulosos, uma

equipe nunca é totalmente fechada (MUKHERJEE; MAO, 2004;FREUND; TOMS; CLARKE,

2005). A recuperação de informação realizada por uma equipepequena pode estender-

se por diversos membros de diversas equipes, com funções e atividades diferentes.

As necessidades de informação geralmente são identificadase analisadas em reu-

niões. As equipes coletivamente decidem como resolver uma necessidade de informa-

ção. Uma estratégia muito utilizada para solucionar uma necessidade de informação

é convidar alguém para uma próxima reunião para falar sobre otema. A reunião é

o local onde, concorrentemente, os membros da equipe podem adquirir informação,

disseminar a informação entre a equipe, explorar novos desafios, avaliar a informação

adquirida e determinar como aplicá-la (POLTROCK et al., 2003;FREUND; TOMS, 2006).

As atividades de recuperação de informação não são atividades separadas das ou-

tras atividades realizadas pela equipe. Não são atividadescom início, meio e fim bem

definidos. As atividades de recuperação de informação estãoinseridas dentro das ou-

tras atividades realizadas pela equipe. São atividades realizadas individualmente, de

uma maneira informal ou em reuniões (FELDMAN; SHERMAN, 2003;GREIF, 1994).

Sistemas de Recuperação de Informação estão inseridos nestadinâmica através da

etapa“Recuperar Informação”, como apresentado na figura 3.1. O objetivo de um

Sistema de Recuperação de Informação Empresarial é encontrar informações que pos-

sam satisfazer uma necessidade de informação de um determinado usuário ou equipe

para completar uma determinada tarefa.

Na próxima seção são apresentados alguns trabalhos que propõe modelos para a

recuperação de pessoas, chamadas especialistas, e documentos em um ambiente em-

presarial.
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3.1 Estratégias para a recuperação de informação em
empresas

Como dito anteriormente, as fontes de informação mais comunsno domínio empre-

sarial são documentos e pessoas (POLTROCK et al., 2003; HANSEN; JARVELIN, 2005).

Sendo assim, dado uma consulta, que é uma representação da necessidade de informa-

ção do indivíduo ou da equipe, um Sistema de Recuperação de Informação Empresarial

deve retornar referências a todos os documentos e pessoas que possam satisfazer esta

necessidade de informação.

A maioria dos Sistemas de Recuperação de Informação disponíveis no mercado

não estão preparados para o domínio empresarial. Pois, as suas implementações não

levam em consideração algumas características deste domínio, por exemplo (MUKHER-

JEE; MAO, 2004):

• Normalmente, um grande número de consultas realizadas em uma organização

têm um conjunto pequeno de documentos considerados relevantes.

• A resposta correta para uma consulta não necessariamente possui os documentos

mais populares, conceito normalmente utilizado para definir a resposta de uma

consulta na Internet, por exemplo.

• Muitas das consultas, entre 60% e 80%, feitas dentro de um ambiente empresa-

rial têm como objetivo recuperar algo que o usuário já viu. O usuário lembra

de algum atributo do documento e utiliza este atributo como termo em uma con-

sulta.

Devido a grande complexidade do espaço de informações de umaorganização,

os algoritmos desenvolvidos dentro dos laboratórios de pesquisa não podem ser in-

seridos em organizações sem um extenso trabalho de engenharia (HAWKING , 2004;

DANILOWICZ; NGUYEN, 2002). Em uma organização a maioria das informações está

armazenada de forma não estruturada. Estas informações nãoestruturadas podem estar

em páginas HTML ou em qualquer tipo de formato proprietário.Todas as informações

não estruturadas mais as informações armazenadas em banco de dados formam o ecos-

sistema de informação de uma organização (MUKHERJEE; MAO, 2004).

Os sistemas disponíveis no mercado não conseguem tratar ao mesmo tempo a di-

versidade de informações que é encontrada em uma organização: sistemas de gestão

de conteúdo, e-mails, documentos do tipo texto, planilhas,lista de contatos, entre ou-

tros. Nem todas as informações são armazenadas e indexadas (HAWKING , 2004;DA-

NILOWICZ; NGUYEN, 2002). Ou seja, nem toda informação necessária para uma tarefa
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está disponível como um conteúdo indexado. Mesmo se uma organização tem acesso

a um grande conjunto de informações relevantes, podem existir casos onde a informa-

ção não estará disponível, por exemplo: por questões de segurança ou por questões de

direito autoral (MUKHERJEE; MAO, 2004). Em instituições de grande porte, diferentes

departamentos têm depósitos isolados de informações que não estão disponíveis para

outros departamentos da mesma organização devido a restrições meramente técnicas

(HAWKING , 2004).

Além disso, as premissas da área de Recuperação de Informaçãoe os modelos que

regem a implementação da maioria dos Sistemas de Recuperaçãode Informação não

consideram a possibilidade da recuperação de referências para pessoas. Sendo que, na

maioria das situações, a única forma para identificar pessoas relevantes (especialistas)

para uma determinada necessidade de informação é através daanálise dos documentos

disponíveis (HANSEN; JARVELIN, 2005;BALOG, 2008).

Nas próximas seções são apresentados trabalhos que propõemmodelos para a re-

cuperação de pessoas e documentos dentro do contexto empresarial.

3.1.1 Recuperação de referências de pessoas

Um dos maiores desafios em organizações comerciais, educacionais ou governamen-

tais é administrar o conhecimento dos seus colaboradores, por exemplo, identificando

especialistas para uma determinada necessidade de informação ou tarefa. Encontrar

uma pessoa com as habilidades e conhecimentos necessários para executar uma tarefa

em uma organização é, geralmente, crucial para o sucesso de um projeto em anda-

mento, por exemplo (MOCKUS; HERBSLEB, 2002).

Reusar conhecimento está fortemente relacionado a explorarmelhor o capital hu-

mano existente dentro da equipe ou organização, de modo a evitar gastos de tempo

e dinheiro na aquisição do conhecimento cada vez que ele for necessário. Porém, o

conhecimento nem sempre é algo facilmente acessível, vistoque ele pode estar pre-

sente apenas como conhecimento tácito entre os colaboradores de uma organização

(REICHLING; SCHUBERT; WULF, 2005).

Um sistema que perceba indivíduos que são potenciais colaboradores e os coloque

em contato trará um grande benefício ao trabalho desenvolvido por ambos. Afinal, a

comunicação direta torna mais fácil e efetivo o compartilhamento dos conhecimentos

tácitos e habilidades entre os indivíduos (MOCKUS; HERBSLEB, 2002;BALOG; AZZO-

PARDI; RIJKE, 2006).

Um sistema de recuperação de especialistas é um sistema que retorna referências
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para atores humanos que são identificados como “especialistas” no domínio requisi-

tado (BALOG; AZZOPARDI; RIJKE, 2006).

Abordagens iniciais para o desenvolvimento de sistemas de recuperação de espe-

cialistas fazem uso de um sistema para cadastramento do perfil dos colaboradores em

um banco de dados (MCDONALD; ACKERMAN , 2000). Este banco de dados é manu-

almente construído e consultado. Tais abordagens requeremum considerável esforço

para a criação e manutenção dos dados. Conseqüentemente, outras iniciativas foram

desenvolvidas para automaticamente construir os perfis doscolaboradores a partir de

repositórios da organização. A maioria destas abordagens éfocada na procura por

especialistas em um determinado tópico, com base em documentos bem conhecidos

deste tópico (MOCKUS; HERBSLEB, 2002). Outras abordagens, mais recentes, realizam

a extração automática do perfil dos colaboradores a partir deuma coleção de docu-

mentos heterogêneos, por exemplo, documentos encontradosem uma Intranet de uma

organização (BALOG; AZZOPARDI; RIJKE, 2006).

As principais abordagens para recuperação de especialistas podem ser divididas

em duas categorias: recuperação a partir do perfil do especialista, e; modelo de dois

estágios.

3.1.1.1 Recuperação a partir do perfil do especialista

Nesta abordagem é construído um perfil para cada pessoa da organização. Um perfil

é composto por uma lista de palavras com as suas respectivas freqüências. Esta lista

de palavras é gerada a partir da concatenação do conteúdo encontrado nos documen-

tos ou em janelas que possuem uma referência a pessoa. Geralmente, uma lista com

os nomes e e-mails dos especialistas é fornecida para identificar uma citação ao can-

didato à especialista. No entanto, variantes dos nomes dos especialistas precisam ser

consideradas para melhorar o índice de recuperação dos especialistas.

Uma janela é uma seqüência de palavras delimitadas: pelo número de palavras; por

meta-informações, tais como astagsde páginas HTML, ou; por estruturas semânticas

do texto, tais como sentenças e parágrafos.

Nesta abordagem, o Sistema de Recuperação de Informação procura pelos termos

da busca nos arquivos dos perfis dos usuários, retornando os perfis mais relevantes para

a consulta feita. Neste caso, qualquer função de ordenação pode ser utilizada.

Um exemplo desta abordagem é o trabalho desenvolvido por Fu et al. (2005).

Neste trabalho é utilizada uma lista de e-mails pré-determinada para identificar os es-

pecialistas nos documentos. Para cada especialista é criado um arquivo que é formado
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a partir do conteúdo de todos os documentos onde a referênciapara o especialista foi

encontrada. A recuperação de um especialista para um determinado tópico é realizada

procurando-se pelos termos de uma consulta nos arquivos dosespecialistas. O trabalho

desenvolvido por Fu et al. (2005) foi o trabalho que teve o melhor resultado no TREC

de 2005 na tarefa de recuperação de especialistas (ver tabela 3.1).

Tabela 3.1:Melhores resultados da tarefa de recuperação de especialistas do TREC
2005. Os resultados estão ordenados de acordo com o valor do MAP (CRASWELL;

VRIES; SOBOROFF, 2005).

Algoritmos MAP P@5 P@10 P@20 P@30 P@100 P@1000

Fu et al. (2005) 0.2749 0.4880 0.4520 0.3390 0.2800 0.1142 0.0114
Cao et al. (2005), v. 54 0.2688 0.4080 0.3700 0.3190 0.2753 0.1306 0.0131
Cao et al. (2005), v. 55 0.2600 0.3920 0.3580 0.3150 0.2733 0.1308 0.0131

Os outros algoritmos apresentados na tabela 3.1 utilizam uma abordagem baseada

em um modelo de dois estágios. No ano de 2006, os três algoritmos que obtiveram

os melhores resultados foram algoritmos que utilizaram um modelo de dois estágios

(tabela 3.2). Estes algoritmos serão descritos na próxima seção.

Tabela 3.2:Melhores resultados da tarefa de recuperação de especialistas do TREC
2006. Os resultados estão ordenados de acordo com o valor do MAP. Os algoritmos
em itálico são algoritmos que tem alguma intervenção humanadurante o processo

(SOBOROFF; VRIES; CRASWELL, 2006).

Algoritmos MAP P@5 P@10 P@20

Zhu et al. (2006) 0.6431 0.8245 0.7347 0.6031
Bao et al. (2006) 0.5947 0.7673 0.7041 0.5694
You et al. (2006) 0.5639 0.7224 0.6551 0.5469
Ru et al. (2006) 0.5564 0.7592 0.6653 0.5459

Na abordagem apresentada por Ru et al. (2006) os candidatos a especialista são

ordenados pela relevância dos arquivos que descrevem os candidatos. Cada arquivo

de descrição é construído com as palavras que co-ocorrem como candidato dentro de

uma mesma janela de texto em um documento, com tamanho igual a150 palavras.

Neste mesmo trabalho foi testado a expansão da consulta utilizando os termos

encontrados na descrição do tópico. Os resultados encontrados sem a expansão da

consulta e os resultados encontrados com a expansão da consulta foram os mesmos.

No ano de 2007 os dois trabalhos com melhores resultados foram apresentados por

(FU et al., 2007) e (SHEN et al., 2007). Fu et al. (2007) apresenta uma continuação da

abordagem apresentada em (FU et al., 2005), onde para cada candidato à especialista é

criado um perfil. No entanto, Shen et al. (2007) apresenta umaalternativa baseada no
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modelo de dois estágios. Na tabela 3.3 é possível verificar que os resultados encontra-

dos não têm muita diferença.

Tabela 3.3:Melhores resultados da tarefa de recuperação de especialistas do TREC
2007. Os resultados estão ordenados de acordo com o valor do MAP (BAILEY et al.,

2007b).

Algoritmos MAP P@5 P@20

Fu et al. (2007) 0.4632 0.2280 0.0910
Shen et al. (2007) 0.4427 0.2360 0.0910

Fu et al. (2007) concentra-se em especial na identificação dos nomes dos especia-

listas. No TREC 2007 não foi fornecido nenhuma lista de possíveis especialistas. As

equipes que participaram do TREC 2007 tiveram que criar mecanismos para identificar

nomes e sinônimos nos documentos da coleção.

Para cada candidato a especialista Fu et al. (2007) cria o queé chamado de docu-

mento de descrição da pessoa (PDD1). Para a construção do documento de descrição

da pessoa é utilizado o contexto onde uma referência à pessoaé encontrada nos docu-

mentos, ou seja, uma janela de palavras. Além disso, são utilizados documentos que

são as páginas pessoais dos colaboradores da empresa. Fu et al. (2007) encontrou 477

páginas pessoais, que significa 15.2% do total de candidatosà especialista.

3.1.1.2 Modelo de dois estágios

A maioria dos trabalhos sobre recuperação de especialistasutiliza uma abordagem

composta por duas partes: um modelo de relevância, e; um modelo de co-ocorrência. O

modelo de relevância representa se um documento é ou não relevante para um consulta.

O modelo de co-ocorrência representa se uma consulta (se os termos de uma consulta)

é associada com uma pessoa ou não (BALOG, 2008).

Em Cao et al. (2005) e Bao et al. (2006) o modelo de dois estágios édefinido da

seguinte maneira:

P (e|q) =
∑

d

P (d|q)P (e|d, q) (3.1)

onde:

• P (d|q) representa o modelo de relevância.

• P (e|d, q) representa o modelo de co-ocorrência.

1Do inglês,Person Description Document
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• d representa um documento.

• q significa uma consulta.

• e representa um especialista (pessoa).

O modelo de co-ocorrência é estimado da seguinte maneira:

P (e|d, q) = µ
pf(e, d)

|d|
(3.2)

onde:

• pf(e, d) é a frequência da pessoae no documentod que satisfazq.

• |d| é a frequência total de pessoas emd.

• µ é uma forma de suavização que é calculado da seguinte maneira:

µ =
|d|

|d|+ κ
(3.3)

• κ é o tamanho médio da frequência de pessoas nos documentos da coleção.

Em Cao et al. (2005) e Bao et al. (2006) o modelo de relevância é implementado

utilizando a função BM25, como definido na equação 2.7. O que é variável, e testado,

em ambos os trabalhos é a utilização de diferentes janelas detexto no modelo de co-

ocorrência. As janelas de texto consideradas são as mesmas definidas anteriormente:

tamanho de palavras, blocos semânticos e blocos gerados a partir de metadados.

Em (CAO et al., 2005) os melhores resultados foram obtidos com janelas de 50

palavras. Em Bao et al. (2006) os melhores resultados foram obtidos utilizando astags

<TITLE>, <H1> e <H2> ao criar as janelas. Segundo Zhu et al. (2006), ao aumentar

o tamanho da janela aumenta-se o número de associações entrepessoas e termos da

consulta. No entanto, um ruído maior ao modelo é introduzido.

Em uma Intranet de uma organização alguns documentos são mais populares que

outros. Segundo Zhu et al. (2006), esta relação de popularidade pode auxiliar na iden-

tificação de especialistas em um tópico. Por isso, em Zhu et al. (2006) o modelo de

relevânciaP (d|q) é alterado como visto na equação 3.4

P (d|q) = Pcontent(d|q) + w ×
1

PageRank(d|q)
(3.4)
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ondePcontent(d|q) é o resultado da função de ordenação BM25,w é o peso dado a

popularidade do documento ePageRank(d|q) é a autoridade dada para o documento

d através do uso do algoritmo PAGERANK .

Em (YOU et al., 2006) o modelo de relevância implementado é a função BM25 e o

modelo de co-ocorrência utiliza é a concatenação de várias janelas baseadas em meta-

informações dos documentos: janela do título do documento (<TITLE>), janela do

cabeçalho do documento (<HEAD>) e janela de bloco do documento (<H1> e <H2>).

Em (SHEN et al., 2007) o modelo de relevância utiliza a função BM25 e o modelo

de co-ocorrência é o número de ocorrências do especialista no documento (pf(e, d)).

Apesar da simplicidade, os resultados alcançados por (SHEN et al., 2007) não são muito

diferentes dos resultados alcançados por (FU et al., 2007) na tarefa de recuperação de

especialistas do TREC 2007 (tabela 3.3).

3.1.2 Recuperação de documentos

Vários autores colocam que o objetivo de um Sistema de Recuperação de Informação

para o domínio empresarial é satisfazer a necessidade de informação de um usuário

para que ele possa completar uma tarefa (BAILEY et al., 2007b;BALOG, 2008;FREUND;

TOMS; CLARKE, 2005;HERTZUM; PEJTERSEN, 2000).

No TRECem 2005 (CRASWELL; VRIES; SOBOROFF, 2005), 2006 (SOBOROFF; VRIES;

CRASWELL, 2006) e 2007 (BAILEY et al., 2007b, 2007a) criaram-se coleções para ava-

liar situações onde o usuário procura por itens conhecidos,procura por documentos

com ponto de vista distintos sobre determinado tópico e procura por documentos que

forneçam uma visão geral sobre determinado tópico. A tabela2.10 sumariza esta in-

formação.

Em 2005 os trabalhos que obtiveram os melhores resultados natarefa onde o ob-

jetivo é procurar por itens conhecidos foram os trabalhos (MACDONALD et al., 2005),

(CRASWELL; ZARAGOZA; RODERTSON, 2005) e (OGILVIE; CALLAN , 2005) (ver tabela

3.4). Nesta tarefa, os únicos documentos utilizados foram e-mails da coleção W3C.

Todos os grupos fizeram uso dos metadados dos e-mails. Entretanto, cada grupo uti-

lizou uma abordagem diferente para fazer uso dos metadados eprocurar por itens co-

nhecidos neste conjunto de e-mails (CRASWELL; VRIES; SOBOROFF, 2005).

Craswell, Zaragoza e Rodertson (2005) utilizam uma função de ordenação baseada

na função BM25, chamada BM25F, que considera pesos diferentespara os campos ou

fragmentos de um e-mail. Primeiro, para calcular o valor de BM25F, é definida a

freqüência normalizada de um termo para cada campo do e-mail:
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Tabela 3.4:Melhores resultados obtidos na tarefa para recuperação de itens
conhecidos (CRASWELL; VRIES; SOBOROFF, 2005)

Algoritmos MRR S@10

Macdonald et al. (2005) 0.621 0.784
Craswell, Zaragoza e Rodertson (2005)0.613 0.816
Ogilvie e Callan (2005) 0.601 0.816

xd,f,t =
xd,f,t

(1 + Bf (
ld,f

lf
− 1))

(3.5)

onde:

• f significa um fragmento do e-mail e pode assumir um dos seguintes valores

SUBJECT , BODY ouQUOTED. SUBJECT é o título do e-mail,BODY

é o corpo do e-mail eQUOTED é um trecho de um e-mail anterior que foi

utilizado no e-mail analisado. A utilização de um trechoQUOTED é muito

comum quando um e-mail é utilizado para responder outro e-mail ou quando um

e-mail é re-encaminhado (opçãoforward).

• xd,f,t é a freqüência do termot no campof do documentod.

• ld,f é o tamanho do campof no documentod.

• lf é o tamanho médio do campof para todos os documentos da coleção.

• Bf é um parâmetro dependente de campo similar ao parâmetrob da equação

BM25 (equação número 2.7).Bf pode variar de0 à1. SeBf = 0 então o valor

dexd,f,t não é normalizado.

As freqüências calculadas a partir da equação 3.5 podem ser combinadas para obter

um valor final da freqüência de um termot em um documentod:

xd,t =
∑

f

Wf × xd,f,t (3.6)

ondeWf é um valor parametrizável que significa o peso do campo ou do fragmento

do e-mail.

A função de ordenação BM25F é definida da seguinte maneira:

BM25F (d, q) =
∑

t∈q∩d

xd,t

K1 + xd,t

×
xd,t

maxz xd,z

(3.7)
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ondeK1 é um valor parametrizável e xd,t

maxz xd,z
é o valor da freqüência normalizada

do termot no documentod.

Durante os experimentos realizados por Craswell, Zaragoza eRodertson (2005)

percebeu-se que os melhores resultados encontrados foram quandoK1 = 2.0, Wsubject =

20.0, Wbody = 0.68 e Wquoted = 0.7. Ou seja, os experimentos mostram que o campo

SUBJECTtem um peso maior que os camposBODYe QUOTED. Além disso, os re-

sultados apresentados por (CRASWELL; ZARAGOZA; RODERTSON, 2005) mostram que

ao utilizar pesos uniformes para os campos os valores para MRR encontrados são pró-

ximos de0.45, enquanto que os melhores valores para MRR encontrados são próximos

de0.6.

Ogilvie e Callan (2005) também combinam evidências de várioscampos de um

e-mail. Em (OGILVIE; CALLAN , 2005), as mensagens de e-mail são ordenadas através

da probabilidade de uma mensagem de e-mail possuir os termosti de uma consultaq.

Neste trabalho, uma função de ordenação é definida como:

P (q|θ) =

|q|
∏

i=1

P (ti|θ) (3.8)

ondeP (ti|θ) é definido de tal maneira:

P (ti|θ) = Wtext × P (ti|θtext)

+ Wsubject × P (ti|θsubject)

+ Wthread × P (ti|θthread) (3.9)

+ Wsub−thread × P (ti|θsub−thread)

+ Wcollection × P (ti|θcollection)

ondeWx é o peso atribuido a partex do e-mail e cada um dos modelosP (ti|θx)

são definidos da seguinte maneira:

P (ti|θx) =
fti,x

lx
(3.10)

onde:

• fti,x é a freqüência do termoti no campox.

• lx: é o tamanho do campox, ou seja, o número de palavras que existem no

campox.
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Os campos considerados são:text que significa o texto do e-mail;subjectque

representa o título do e-mail;threadque significa todo o texto de todos os e-mails da

thread; sub-threadque representa todo o texto do e-mail e todos os e-mails de resposta,

e;collectionque significa todo o texto de todos os e-mails da coleção.

Os participantes do TREC de 2007, na tarefa de recuperação de documentos, sub-

meteram 43 propostas classificadas como automáticas e 15 propostas classificadas

como com realimentação. Nas propostas classificadas como automáticas as equipes

participantes podem fazer uso apenas dos camposqueryenarr da descrição do tópico

(tabela 2.9). Nas propostas classificadas como com retorno,os participantes podem fa-

zer uso dos camposquery, narr e dos documentos descritos no atributopage(BAILEY

et al., 2007b;SHEN et al., 2007).

Entre as propostas submetidas como automáticas, os melhores resultados foram

apresentados por (SHEN et al., 2007), (KOLLA; VECHTOMOVA , 2007) e (FAN; HUANG,

2007). Na tabela 3.1.2 é possível visualizar os resultados encontrados utilizando as

medidas MAP, NDCG e P@20.

Tabela 3.5:Melhores resultados na tarefa de recuperação de documentosdo TREC

2007 na categoria de propostas automáticas.

Algoritmos MAP NDCG P@20

(SHEN et al., 2007) 0.422 0.743 0.527
(FAN; HUANG, 2007) 0.416 0.730 0.513
(KOLLA; VECHTOMOVA , 2007) 0.388 0.707 0.508

Shen et al. (2007) submeteram três propostas no TREC 2007. A primeira e a

segunda propostas são baseadas na função BM25. A única diferença é o conteúdo da

consulta. Na primeira proposta a consulta é formada apenas pelo conteúdo do campo

query, enquanto que na segunda proposta o conteúdo do campoqueryé expandido

utilizando o conteúdo do camponarr. O processo de expansão de consultas remove

todas asstop-wordsdo camponarr, adicionando o que restou a consulta.

A terceira proposta é baseada no algoritmo PAGERANK . O algoritmo PAGERANK

é utilizado para reordenar os resultados encontrados pela segunda proposta. São esco-

lhidos os 200 primeiros documentos retornados para a construção de um grafo, onde

os nodos são os documentos (páginas web) e as arestas são os hyperlinks entre os

documentos. Shen et al. (2007) aplicam o algoritmo PAGERANK para reordenar os

documentos e apresentar uma nova lista de documentos para cada tópico.

Os resultados encontrados por (SHEN et al., 2007) são apresentados na tabela 3.6. A

partir destes resultados é possível ver que o uso do algoritmo PAGERANK não melho-
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rou o desempenho da solução. O algoritmo que obteve o melhor desempenho, como

visto na tabela , foi a proposta que utiliza a função de ordenação BM25 com expansão

de consultas.

Tabela 3.6:Resultados dos experimentos realizados por Shen et al. (2007) na tarefa
de recuperação de documentos no TREC 2007

Algoritmos MAP MRR

(SHEN et al., 2007), proposta 1 0.3970 0.8384
(SHEN et al., 2007), proposta 2 0.4048 0.8158
(SHEN et al., 2007), proposta 3 0.1746 0.3493

Fan e Huang (2007) focaram o seu trabalho no pré-processamento dos dados e na

expansão de consultas. Para o pré-processamento dos dados foram utilizadas algumas

heurísticas para a filtragem de documentos. O objetivo da aplicação das heurísticas

era eliminar documentos considerados irrelevantes para uma tarefa onde o objetivo é

procurar por documentos que forneçam uma visão geral sobre determinado tópico. Na

maioria dos casos, as heurísticas estavam associadas ao formato dos documentos, por

exemplo: documentos que tinham apenas um link para outro documento não pode-

riam ser considerados documentos que fornecem uma visão sobre determinado tópico,

portanto, estes documentos eram eliminados do índice.

Os trabalhos (FAN; HUANG, 2007) e (KOLLA; VECHTOMOVA , 2007) também fizeram

uso do algoritmo BM25 com expansão de consultas. Ambos os trabalhos utilizaram

o conteúdo do atributonarr para expandir as consultas e ambos os trabalhos relata-

ram uma melhora significativa de desempenho ao usar abordagens com expansão de

consultas.

3.2 Considerações sobre Recuperação de Informações
em Empresas

Os problemas relacionados com a recuperação de informação em ambientes empresa-

riais podem ser divididos em dois grupos:

• Problemas de Engenharia: são os problemas relacionados com: integração e

interoperabilidade de dados e sistemas; definição de processos formais para o

acesso à informação certificada, e; aquisição e armazenamento de informação,

ou seja, transformação de conhecimento tácito em explícito.

• Problemas Conceituais: são os problemas relacionados com a concepção de

modelos de recuperação de informação adequados para o ambiente empresarial
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- entender as necessidades de informação dos usuários e entender as caracterís-

ticas das fontes de informação de uma organização para entãodesenvolver mo-

delos e algoritmos apropriados para a recuperação de informação em empresas.

Estes problemas visam responder algumas perguntas, entre elas: (i) Quais são as

características das fontes de informação existentes em ambientes empresariais?

(ii ) Como utilizar estas características para aprimorar os modelos e os sistemas

de recuperação de informação aplicáveis neste domínio? (iii ) O que caracteriza

uma função de ordenação eficiente para o ambiente empresarial?

Os problemas conceituais podem ser divididos em duas sub-classes:

• Recuperação de Especialistas: os trabalhos que atuam nesta classe de problema

estão preocupados em criar funções de ordenação eficientes para a recuperação

de referências de especialistas.

• Recuperação de Documentos: os trabalhos que atuam nesta classe de problema

estão preocupados em criar funções de ordenação eficientes para a recuperação

de documentos em um ambiente empresarial.

Este capítulo descreveu algumas das iniciativas para a recuperação de especialis-

tas e documentos em ambientes empresariais. A maioria das referências utilizadas para

esta revisão de literatura foram obtidas a partir de dois grandes fóruns da área:Text RE-

trieval Conference(TREC)2 eACM SIGIR Conference on Research and Development

in Information Retrieval3 , entre os anos de 2003 e 2008. A partir desta revisão foi

possível sintetizar algumas das características das soluções adotadas.

Foi visto que as principais abordagens para a recuperação deespecialistas podem

ser divididas em duas categorias: recuperação a partir do perfil do especialistas, e;

modelo de dois estágios.

Na abordagem baseada no perfil do especialista, o Sistema de Recuperação de

Informação procura pelos termos da busca nos arquivos dos perfis dos usuários. A

forma para construção do perfil que retornou os melhores resultados foi utilizando

o janelamento pelo número de palavras. As funções de ordenação utilizadas foram,

basicamente, formadas pela função de ordenação BM25 com expansão de consultas

e sem expansão de consultas. Os resultados encontrados sem aexpansão da consulta

e os resultados encontrados com a expansão da consulta não apresentaram diferenças

significativas.

2http://trec.nist.gov/
3http://www.sigir.org/
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A maioria dos trabalhos sobre recuperação de especialistasutilizam uma aborda-

gem composta por duas partes, chamada de modelo de dois estágios. As partes deste

modelo são: um modelo de relevância, e; um modelo de co-ocorrência. Geralmente,

para o modelo de relevância são utilizadas ou a função BM25 oua função BM25 com

PAGERANK (equação 3.4). Para o modelo de co-ocorrência são testadas diferentes ja-

nelas de texto. As janelas de texto consideradas são as mesmas utilizadas nas soluções

baseadas no perfil do especialista: tamanho de palavras, blocos semânticos e blocos

gerados a partir de metadados. As funções utilizadas para medir a co-ocorrência va-

riam desde funções mais elaboradas, como a fórmula apresentada na equação 3.2, até

simples funções que apenas calculam a freqüência de um especialista em um docu-

mento.

Os resultados encontrados até o momento não são conclusivos. Não sabe-se dizer

se o uso da função BM25 de forma isolada é melhor que o uso da função BM25 com

a função PAGERANK para a construção do modelo de relevância. Não se tem indícios

suficientes para afirmar qual é a melhor equação para o modelo de co-ocorrência, nem

que tipo de janela deve-se utilizar. Apesar do modelo de doisestágios ser mais utilizado

que a abordagem baseada no perfil do especialista, também nãopode-se afirmar que o

modelo de dois estágios e melhor que a abordagem baseada no perfil do especialista.

Na tarefa de recuperação de documentos diversas equipes experimentaram méto-

dos de Recuperação de Informação utilizados no ambiente Web,por exemplo o al-

goritmo PAGERANK . Os resultados encontrados indicam que o comportamento do

domínio empresarial é diferente do ambiente Web. Os métodosgeralmente utiliza-

dos com sucesso no ambiente Web tiveram um desempenho abaixodo esperado nas

coleções CERC e W3C.

Estes resultados só vem a colaborar com a afirmação colocada por Mukherjee e

Mao (2004):"a resposta correta para uma consulta em um ambiente empresarial não

necessariamente possui os documentos mais populares".

De forma geral, os trabalhos utilizados na tarefa de recuperação de documentos

que utilizaram algum método de expansão de consultas reportaram algum tipo de me-

lhora nos resultados.

O uso de funções de ordenação que consideram pesos diferentes para os campos

ou fragmentos de um e-mail foi a abordagem mais utilizada para a atividade onde o

objetivo era procurar por e-mails conhecidos. Os experimentos realizados mostraram

que o campo SUBJECT é o que representa melhor o conteúdo do e-mail para esta

tarefa.



51

4 Proposta e Implementação

Este trabalho avalia o desempenho do uso árvores de decisão como função de ordena-

ção para documentos e pessoas em ambientes empresariais. Para tanto, este trabalho

propõe construir dois tipos de funções de ordenação para o ambiente empresarial:

• Árvores de decisão capazes de ordenar documentos para uma dada consulta, e;

• Árvores de decisão capazes de ordenar referências de pessoas para uma dada

consulta.

Ambas as árvores de decisão serão construídas utilizando o algoritmo C4.5 (QUIN-

LAN , 1996). O algoritmo C4.5 é um algoritmo de aprendizagem de máquina simbólico

capaz de gerar uma descrição de item relevante, na forma de árvore de decisão, a partir

das informações contidas em um conjunto de treinamento.

No contexto deste trabalho, o objetivo principal desta descrição é tomar o lugar

da função de ordenação de um Sistema de Recuperação de Informação. Ou seja, dada

uma nova consulta, a descrição gerada pelo algoritmo de aprendizagem de máquina

deve fornecer a relevância de cada documento e pessoa armazenados no índice do

Sistema de Recuperação de Informação.

Além disso, espera-se que a representação na forma de árvorede decisão possa

contribuir para a compreensão da razão da utilização de determinados atributos na

composição da função de ordenação e explicar porquê um documento ou pessoa foi

considerado relevante ou não.

Nas próximas seções são apresentados os atributos utilizados na caracterização de

documentos e pessoas, incluindo as justificativas para as decisões tomadas. Na úl-

tima seção deste capítulo são apresentados os detalhes de implementação do algoritmo

C4.5.
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4.1 Caracterização dos documentos

Para a caracterização dos documentos, os mesmos precisam ser transformados em uma

representação lógica qualquer. Uma forma muito utilizada étransformar um docu-

mento (figura 4.1) em um vetor de palavras (equação 4.1).

... Esta disciplina tem como objetivo apresentar os principais conceitos da área de Inteligên-
cia Artificial, caracterizar as principais técnicas e métodos, e implementar alguns problemas
clássicos desta área sob um ponto de vista introdutório.
A estratégia de trabalho, o conteúdo ministrado e a forma dependerão dos projetos selecionados
pelos alunos. Inicialmente, os alunos deverão trazer os seus Projetos de Conclusão de Curso,
identificar intersecções entre o projeto e a disciplina, e propor atividadespara a disciplina. ...

Figura 4.1: Exemplo de um documento

~di = (pi,1, pi,2, · · · , pi,n) (4.1)

Na equação 4.1 os termospi,j são as palavras encontradas nos documentos da co-

leção. O valor para cada termo pode ser calculado de diversasmaneiras, por exemplo:

• Booleana- se a palavra aparece ou não no documento (1 ou 0).

• Por freqüência do termo- a freqüência com que a palavra aparece no documento

(normalizada ou não).

• Ponderação tf-idf- o peso é proporcional ao número de ocorrências do termo no

documento e inversamente proporcional ao número de documentos onde o termo

aparece (equação 2.2).

Em todos os idiomas existem átomos (palavras) que não significam muito e apa-

recem em quase todos os documentos com uma frequência alta. Estas palavras são

chamadas destop wordse é aconselhável que sejam eliminadas da representação dos

documentos. Esta eliminação acontece através de um filtro destop words(MANNING;

SCHüTZE, 2003). Um exemplo de palavras filtradas neste processo é apresentado na

figura 4.2.

disciplina objetivo apresentar principais conceitos área Inteligência Artificial caracterizar prin-
cipais técnicas métodos implementar alguns problemas clássicos área ponto vistaintrodutório

Figura 4.2: Texto do exemplo da figura 4.1 após filtro destop words
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Outra questão importante no tratamento preliminar dos textos é a decisão sobre

reduzir ou não as diferentes formas de palavras em radicais (por exemplo,analisar,

análise, Análises, analisou, analisando, seriam todos representados pelo radicalana-

lis).

Assim sendo, um processo completo de transformação de documentos em uma

representação como apresentada na equação 4.1 envolve os seguintes passos: filtro de

stop words, algoritmo destemming(PORTER, 1997) e cálculo do peso da palavra no

documento (por exemplo, ponderação tf-idf). O resultado deste processo sobre uma

coleção de documentos é um índice na forma de uma tabela como apresentado na

tabela 4.1.

Documento apresent form tecnic caracteriz · · · problem

d1 0.33 0.33 0.33 0.33 · · · 0.4
d2 0 0.5 0.2 0.33 · · · 0.2
d3 1 0.6 0 0 · · · 0.1
d4 0.4 0.3 0.33 0.4 · · · 0.66
d5 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
dn 1 0.4 0.1 0.1 · · · 0.33

Tabela 4.1:Exemplo de uma coleção processada

Neste trabalho, em cada documento da coleção foi aplicado o filtro destop words,

algoritmo destemminge calculado o peso da palavra no documento utilizando o valor

da freqüência da palavra no documento (fi,j), que é a simples contagem das ocorrências

da palavra no documento.

Os atributos escolhidos para caracterizar os documentos foram identificados a par-

tir de duas fontes:(i) funções de ordenação ou medidas consideradas clássicas e gené-

ricas, ou seja, aplicáveis em qualquer domínio, e;(ii) funções de ordenação ou medidas

utilizadas em outras propostas para o domínio empresarial.

Os atributos utilizados para caracterizar os documentos dodomínio empresarial

foram:

• Somatório de tf-idf: levando-se em consideração que uma consultaq é formada

por uma lista de termos{t1, t2, · · · , tm}, o valor deste atributo para um docu-

mentodj é a soma dos valores tf-idf dos termos presentes na consulta:

Rtfidf (q, dj) =
∑

ti∈q

pi,j (4.2)

onde,pi,j é definido na equação 2.2.
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• Somatório da freqüência normalizada dos termos da consulta: este atributo re-

torna a soma da freqüência normalizada dos termos da consulta q encontrados

no documentodj:

Rtfnorm
(q, dj) =

∑

ti∈q

fi,j

maxz fz,j

(4.3)

• Somatório da freqüência não normalizada dos termos da consulta: este atributo

retorna a soma da freqüência não normalizada dos termos da consultaq encon-

trados no documentodj:

Rtf (q, dj) =
∑

ti∈q

fi,j (4.4)

• Cosseno do ângulo de dois vetores(Rcosseno): este atributo retorna o valor da

similaridade entre o documentodj e uma consultaq calculando o cosseno do

ângulo sobre os vetores~dj e ~q, construídos utilizando a ponderação tf-idf. Esta

função de ordenação que pertence ao modelo vetorial é descrita na equação 2.1.

• Distância euclidiana entre dois vetores: este atributo retorna o valor da distância

entre os mesmos vetores~dj e ~q utilizando a fórmula da distância euclidiana.

Esta função de ordenação também pertence ao modelo vetoriale é definida da

seguinte forma:

Reuclidiana(q, dj) =| ~q − ~dj |=

√

√

√

√

n
∑

i=1

(pq,i − pj,i)2 (4.5)

• Função de ordenaçãoBM25 (RBM25): este atributo retorna o valor que a função

de ordenação BM25 encontra para o documentodj dado a consultaq. Esta

função de ordenação foi escolhida para compor o conjunto de atributos porque

trata-se de um exemplo de sucesso da aplicação do modelo probabilístico. A

função BM25 é definida na equação 2.7.

• Função de ordenaçãoBM25 com expansão da consulta(RBM25′): este atributo

retorna o valor que a função de ordenação BM25 encontra para odocumento

dj levando em consideração todos os termos{t1, t2, · · · , tm} que aparecem na

consultaq, mais todos os termos que aparecem na descrição da necessidade de

informação. A equação utilizada para a função BM25 é a mesma do atributo an-

terior, ou seja, a equação 2.7. Esta função de ordenação foi utilizada em algumas

propostas para a recuperação de documentos no domínio empresarial, obtendo

bons resultados.
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• Função de ordenaçãoPAGERANK (Rpagerank): este atributo retorna o valor que

representa a autoridade do documentodj na coleção. A forma de cálculo deste

valor é apresentada na equação 2.10. A justificativa para a utilização deste atri-

butos deve-se ao fato de alguns trabalhos na área de recuperação de documentos

no domínio empresarial utilizarem o valor retornado pelo algoritmo PAGERANK

na composição das funções de ordenação.

Por fim, o conjunto de treinamento é criado a partir dos julgamentos de relevância

(tabela 2.2), substituindo a referência ao documento pelosvalores mencionados acima.

Um exemplo do resultado desta transformação pode ser visto na tabela 4.2.

Tabela 4.2:Extrato do conjunto de treinamento para o problema onde o objetivo é
encontrar uma hipótese que determina se um documento é ou nãorelevante.

Consulta Rtfidf · · · Rcosseno Rbm25 Rbm25′ Rpagerank Relevância

1 0.06761 · · · 0.01557 0.03836 1.84878 0.14387 2
1 0.0 · · · 0.0 0.0 2.02189 0.0 1
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
50 0.00444 · · · 0.00143 0.00241 1.91903 0.00175 0

4.2 Caracterização das pessoas

Na seção 3.1.1 é relatado que as principais abordagens para recuperação de especialis-

tas podem ser divididas em duas categorias: recuperação a partir do perfil do especia-

lista, e; modelo de dois estágios.

Na abordagem baseada no perfil do especialista o Sistema de Recuperação de In-

formação procura pelos termos da busca nos arquivos dos perfis das pessoas. Um perfil

é composto por uma lista de palavras com as suas respectivas freqüências. Esta lista

de palavras é gerada a partir da concatenação do conteúdo encontrado nos documentos

ou em janelas que possuem uma referência de pessoa.

Para identificar uma referência a uma pessoa em um documento,são utilizados

diversos métodos: uso de expressão regular para identificação de e-mails, uso de reco-

nhecedores de entidades nomeadas (FREITAG; MCCALLUM, 2000) para identificação de

nomes e listas descrevendo a relação entre o nome de uma pessoa e os seus e-mails.

Neste trabalho, uma lista com os nomes e e-mails dos especialistas será utilizada

para identificar uma citação ao candidato à especialista. Existirão dois tipos de perfis:

• Um composto pela concatenação do conteúdo integral de todosos documentos

onde aparece uma referência ao candidato à especialista.
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• Um composto pela concatenação do conteúdo dos parágrafos onde aparece uma

referência ao candidato à especialista.

As funções de ordenação utilizadas por trabalhos que optam por ordenar candida-

tos a partir de perfis de usuários são, basicamente, formadaspela função de ordenação

BM25 com expansão de consultas e sem expansão de consultas. Sendo que, a função

de ordenação BM25 com expansão de consultas leva em consideração todos os termos

que aparecem na consulta e todos os termos que aparecem na descrição da necessi-

dade de informação, enquanto que, na função de ordenação BM25 sem expansão de

consultas apenas os termos da consulta são considerados.

As combinações possíveis, vindas da abordagem baseada no perfil de usuário, para

criação de atributos são:

• Utilização da função de ordenação BM25 sem expansão de consultas para a or-

denação de perfis gerados a partir do conteúdo completo de todos os documentos

onde aparece uma referência ao candidato à especialista (BM251).

• Utilização da função de ordenação BM25 com expansão de consultas para a or-

denação de perfis gerados a partir do conteúdo completo de todos os documentos

onde aparece uma referência ao candidato à especialista (BM252).

• Utilização da função de ordenação BM25 sem expansão de consultas para a

ordenação de perfis gerados a partir do conteúdo dos parágrafos onde aparece

uma referência ao candidato à especialista (BM253).

• Utilização da função de ordenação BM25 com expansão de consultas para a

ordenação de perfis gerados a partir do conteúdo dos parágrafos onde aparece

uma referência ao candidato à especialista (BM254).

Na tabela 4.3 é apresentado um resumo sobre a composição dos atributosBM251,

BM252, BM253 eBM254.

Tabela 4.3:Resumo sobre a composição dos atributos{BM251, · · · , BM254}

BM251 BM252 BM253 BM254

BM25 sem expansão • •
BM25 com expansão • •

Documento completo • •
Apenas os parágrafos • •

No modelo de dois estágios, o modelo de relevância representa se um documento

é ou não relevante para uma consulta e o modelo de co-ocorrência representa se os
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termos da consulta estão associados com uma pessoa ou não. Geralmente, para calcular

o valor de relevância de um documento para uma consulta é utilizada a função de

ordenação BM25 com ou sem expansão de consulta. Para calcular o valor de co-

ocorrência entre os termos da consulta e uma pessoa são utilizadas algumas medidas,

tais como:

• pf(e, d): frequência da pessoae no documentod.

• |d|: frequência total de pessoas no documentod.

Baseado nas implementações dos modelos de relevância e co-ocorrência apresen-

tados na seção 3.1.1, foram propostos outros quatro atributos para caracterizar uma

pessoa:

• Média da relevância dos documentos onde a pessoa aparece, utilizando a função

de ordenação BM25 sem expansão das consultas para o cálculo da relevância

(BM25docs).

• Média da relevância dos documentos onde a pessoa aparece, utilizando a função

de ordenação BM25 com expansão das consultas para o cálculo da relevância

(BM25′docs).

• Número de documentos da coleção onde uma referência a pessoaaparece (n(e,D)).

• Média da freqüência com que as referências a pessoas aparecem em documentos

onde existe, no mínimo, uma referência à pessoa (fpessoa).

Por fim, o conjunto de treinamento é criado a partir dos julgamentos de relevância,

substituindo a referência a pessoa pelos valores dos oito atributos mencionados acima.

4.3 Criação das funções de ordenação

Para a criação das funções de ordenação foi utilizado um sistema de aprendizagem

de máquina supervisionado do tipo TDIDT (Top Down Induction of Decision Trees).

Um sistema de aprendizagem de máquina supervisionado é um programa (indutor)

capaz de induzir uma descrição de um conceito a partir de um conjunto de exemplos

previamente conhecidos e rotulados com suas respectivas classes (tabela 4.2). Essa

descrição é uma generalização dos exemplos fornecidos ao sistema e é, normalmente,

referenciada na literatura como hipótese. O objetivo principal de uma hipótese é, dado

um novo exemplo cuja classe é desconhecida, predizer sua classe (MITCHELL , 1997).
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Entrada: Conjunto de ExemplosD.
Saída: Árvore de Decisão (Hipóteseh).
1 Se todos os exemplos tem o mesmo resultado para a função sendoaprendida então
retorna um nodo folha com este valor;
2 Cria um nodo de decisãoN e escolhe o melhor atributoA para este nodo;
3 Para cada valorV possível paraA:

3.1cria uma aresta emN para o valorV ;
3.2cria um subconjuntoDV de exemplos ondeA = V ;
3.3 liga a aresta com o nodo que retorna da aplicação do algoritmoconsiderando

os exemplosDV .
4 Os passos 1, 2 e 3 são aplicados recursivamente para cada novosubconjunto de
exemplos de treinamento.

Tabela 4.4:Funcionamento dos algoritmos do tipo TDIDT (RUSSEL; NORVIG, 2003)

Algoritmos do tipo TDIDT (Top Down Induction of Decision Trees) geram hipó-

teses no formato de árvores de decisão (figura 4.3). Uma árvore de decisão é uma

estrutura de dados definida recursivamente como (WITTEN; FRANK, 2005):

• um nó folha que corresponde a uma classe ou;

• um nó de decisão que contém um teste sobre algum atributo. Para cada resultado

do teste existe uma aresta para uma sub-árvore. Cada sub-árvore tem a mesma

estrutura que a árvore.

0

0

1 2

Rbm25´

tfidfR

Rpagerank

> 0.5<= 0.5

< 0.75 >= 0.75

< 0.3 >= 0.3

Figura 4.3: Exemplo de árvore de decisão que pode ser construída a partirdo
conjunto de treinamento da tabela 4.2

Para realizar a classificação de um novo exemplo, uma árvore de decisão toma

como entrada um objeto ou situação descritos por um conjuntode atributos e retorna

uma decisão - o valor de saída previsto, de acordo com a entrada. Os algoritmos do

tipo TDIDT funcionam como descrito na tabela 4.4.

Um dos pontos principais do algoritmo é escolher qual o melhor atributo para

colocar em um nodo (item 2). O atributo escolhido irá determinar a profundidade da

árvore. Na próxima seção é visto como é realizado a escolha doatributo.
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4.3.1 Seleção de Atributos

A idéia básica da seleção de atributos é avaliar todos os atributos disponíveis para

divisão e selecionar aquele que tenha maior probabilidade de melhorar o desempenho

de predição da árvore. Essa abordagem tende a gerar árvores menores com maior poder

de predição (MITCHELL , 1997).

Para encontrar o atributo que tenha maior probabilidade de melhorar o desempenho

de predição da árvore é utilizado o conceito de entropia. Quanto menor o valor da

entropia de um nó, mais organizado estarão os exemplos dessenó de acordo com o

valor do atributo meta. O valor da entropia de um determinadoatributo é dado pela

equação 4.6:

Entropia(A) =
v

∑

i=1

pi + ni

p + n
I

(

pi

pi + ni

,
ni

pi + ni

)

(4.6)

ondeA é o atributo,v é a quantidade de valores distintos deA, p é a quantidade de

exemplos positivos en é a quantidade de exemplos negativos. O cálculo para determi-

nar a quantidade de informação para representar uma determinada hipótese, dado um

conjunto de exemplos, é fornecido pela equação 4.7:

I(p, n) = −
p

p + n
log2

(

p

p + n

)

−
n

p + n
log2

(

n

p + n

)

(4.7)

A quantidade de informação necessária para representar umahipótese menos a

entropia de um determinado atributo gera o Ganho de Informação do atributo (equação

4.8).

Ganho(A) = I(p, n)− Entropia(A) (4.8)

4.3.2 Atributos com valores contínuos em algoritmos do tipo TDIDT

A maioria das aplicações reais de aprendizagem de máquina, incluindo o problema

tratado por este trabalho, precisam manipular dados contínuos. Entretanto, os algorit-

mos do tipo TDIDT (QUINLAN , 1986) apenas conseguem manipular valores nominais

- caso do algoritmo ID3 (QUINLAN , 1988). Desta maneira, os atributos com valores

contínuos devem ser discretizados antes de serem selecionados para utilização por um

algoritmo TDIDT.

Em princípio, a discretização é apenas uma condição lógica (usando um ou mais
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atributos) que serve para particionar os dados em no mínimo dois sub-conjuntos. A

principal questão é onde particionar o conjunto, ou seja, que valor de corte1 utilizar.

Fayyad e Irani (1992) sugerem um método para selecionar o valor de corte di-

nâmicamente. Ou seja, eliminando a necessidade de discretizar os atributos antes de

serem selecionados para utilização. Basicamente, para um atributo A que possui va-

lores contínuos, o algoritmo pode criar dinâmicamente um novo atributo booleanoAc

que é verdadeiro seA(x) < c e falso seA(x) ≥ c.

Para selecionar o valor dec é utilizado o conceito de entropia para encontrar o valor

que proporciona o maior ganho de informação. Desta maneira,enquanto um algoritmo

gera uma árvore de decisão, além de testar o melhor atributo para cada nodo, ele deverá

também testar o melhor valor para discretizar o atributo. Este método é utilizado pelo

algoritmo C4.5 (QUINLAN , 1996).

4.3.3 Poda da árvore

Ao induzir uma função de ordenação, a partir dos exemplos disponíveis, é possível

que a função de ordenação seja muito específica para o conjunto de treinamento uti-

lizado. Como o conjunto de treinamento é apenas uma amostra detodas as tuplas〈

consulta,documento,relevância〉, é possível criar funções de ordenação que melhorem

o seu desempenho no conjunto de treinamento, enquanto pioram o desempenho em

exemplos diferentes daqueles pertencentes ao conjunto de treinamento. Neste caso,

diz-se que a função de ordenação (hipótese) ajusta-se em excesso ao conjunto de trei-

namento ou que houve um sobre-ajuste2 (REZENDE, 2003).

A poda da árvore é uma técnica para lidar com o problema do sobre-ajuste. A

idéia geral consiste em aprender uma função de ordenação mais genérica a partir do

conjunto de treinamento, melhorando o desempenho em consultas não vistas.

A poda da árvore pode ser do tipo descendente ou ascendente. Na poda descen-

dente (top-down pruning), ou pré-poda (pre pruning), podem ser utilizados os seguin-

tes critérios de parada: limite da profundidade da árvore, limite na quantidade de frag-

mentação (por exemplo, não dividir um nó se o número de casos ficar abaixo de deter-

minado limite) ou significância estatística. Na poda ascendente (bottom-up pruning),

também chamada de pós-poda (post pruning), uma grande árvore é gerada e então

os ramos são cortados de maneira reversa usando um critério de seleção de modelo

(WITTEN; FRANK, 2005;QUINLAN , 1993).

1Do inglês,cut point
2Do inglês,overfitting
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4.3.4 Uso de árvores de decisão para ordenação de elementos

A estrutura básica de uma árvore de decisão permite classificar novos exemplos. Para

realizar a classificação de um novo exemplo, uma árvore de decisão toma como entrada

um objeto ou situação descritos por um conjunto de atributose retorna uma classe. Esta

capacidade de classificação é útil para muitos problemas. Noentanto, neste trabalho

é necessário que a árvore de decisão consiga ordenar um conjunto de exemplos. Para

que uma árvore de decisão possa ordenar um conjunto de exemplos é necessário que a

sua estrutura seja alterada de alguma maneira.

Existem diversos trabalhos na literatura que propõem a extensão de árvores de

decisão para implementar a capacidade de ordenar exemplos (TOTH; PATAKI, 2007). A

maioria destes trabalhos propõem que oranking seja obtido pela ordenação do valor

de confiança da classificação dada pela árvore de decisão. A forma usual é utilizando

a freqüência das classes em cada folha da árvore (PROVOST; DOMINGOS, 2003):

pi =
ni

N
(4.9)

onde,ni é o número de exemplos da classeci que pertencem a folha analisada eN

é o número total de exemplos de teste que estão nesta folha.

Além disso, pode-se utilizar técnicas de suavização para melhorar a previsão do

valor de confiança (LING; YAN , 2003):

pi =
ni + 1

N + C
(4.10)

onde,C é o número de classes.

Desta maneira, o valor retornado por uma árvore de decisão para um novo exem-

plo é o valor da classe encontrada somando-se o valor da confiança deste exemplo

pertencer a classe específica, por exemplo.

4.3.5 Configurações do algoritmo C4.5

O algoritmo utilizado para construir as funções de ordenação foi o C4.5. A implemen-

tação do C4.5 utilizada foi a disponível no ambiente RAPIDM INER (MIERSWA et al.,

2006). Os parâmetros configuráveis desta implementação são:

• O critério de seleção de atributos.

• Se existe ou não pós-poda e qual o nível de confiança utilizadopara o cálculo da
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pós-poda da árvore, e;

• O limite da profundidade da árvore para situações onde existe pré-poda.

O critério de seleção de atributos adotado foi o ganho de informação (equação 4.8).

Para a poda da árvore optou-se pela pré-poda porque é mais rápida que a pós-poda. O

método utilizado para pré-poda foi limitar a profundidade da árvore.

Para determinar o limite da profundidade da árvore foi implementado um algo-

ritmo iterativo que recebe um conjunto de treinamentoD, um conjunto de testesT

e uma medida, chamada deP , para cálculo da precisão do modelo encontrado. Este

algoritmo executa o algoritmo C4.5 diversas vezes, passando como parâmetro o con-

junto de treinamentoD e incrementando o limite de profundidade a cada vez que o

algoritmo C4.5 é executado.

O algoritmo C4.5 retorna uma hipótese (função de ordenação)H que é avaliada

pela funçãoTesta(H,T, P ), utilizando o conjunto de testesT e a medida de precisão

P . ParaP podem ser utilizadas duas medidas: precisão do modelo ou precisão média

ponderada do modelo.

A precisão do modelo é obtida através da divisão do número de exemplos do con-

junto de teste corretamente classificados pelo número de exemplos do conjunto de

teste. A precisão muitas vezes é chamada também de acurácia epode ser interpretada

como a porcentagem de exemplos no conjunto de teste que são corretamente classifi-

cados pela hipótese (MITCHELL , 1997).

A precisão média ponderada do modelo é obtida através da média ponderada das

medidas de precisão de cada classe. A precisão de uma classe éa divisão do número

de exemplos corretamente classificados daquela classe pelonúmero de exemplos que

o classificador considerou como sendo da classe analisada. Esta medida é utilizada

em situações onde uma classe tem um peso maior que outras classes (WITTEN; FRANK,

2005). Por exemplo, no caso da coleção de referência CERC para recuperação de

documentos, que possui valores de relevância entre dois e zero, a classe dois (muito

relevante) tem peso quatro, a classe um (relevante) tem pesodois e a classe zero (não

relevante) tem peso um nos experimentos realizados neste trabalho.

O valor retornado pela funçãoTesta(H,T, P ) é utilizado no critério de parada da

iteração do algoritmo 4.5. Quando o critério de parada é aceito, o algoritmo iterativo

retorna a hipótese que obteve a melhor taxa de precisão.

O funcionamento do algoritmo 4.5 consiste em incrementar o limite de profundi-

dade da árvore de decisão até encontrar uma hipótese com uma precisão menor do que
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Determina Árvore (D,T,P): H
Precisão = 0.0;
Limite = 1.0;
H = C4.5(D, Limite);
Precisão’ = Testa(H, T, P);
while Precisão’≥ Precisãodo

Limite = Limite + 1;
H’ = H;
Precisão = Precisão’;
H = C4.5(D, Limite);
Precisão’ = Testa(H, T, P);

end while
return H’;

Tabela 4.5:Algoritmo iterativo para identificação da hipótese com melhor precisão

a última hipótese encontrada.

Ao optar pela precisão média ponderada espera-se que a função de ordenação cons-

truída consiga identificar melhor os documentos mais relevantes. Ao escolher pela pre-

cisão do modelo esperar-se que a função de ordenação construída tenha um valor de

MAP mais alto.

Ao final do processo de criação da função de ordenação, tem-seuma árvore de de-

cisão que para cada novo par〈consulta, item〉 atribui uma relavância para odocumento.

Esta relevância é calculada levando em consideração a classe identificada pela árvore

de decisão e o valor de confiança da classificação (equação 4.10).

Para a função de ordenação de documentos, a árvore de decisãopode classificar um

documento usando os valores0, 1 ou2. Se a árvore de decisão classificar o documento

com os valores1 ou2 então a relevância do documento para a consulta informada será

a classificação obtida mais a confiança da classificação, que éum valor real entre0

e 1. Se a árvore de decisão classificar o documento com o valor0, que significa não

relevante, então a relevância do documento para consulta informada será a classificação

obtida mais o complemento da confiança da classificação.

Para a função de ordenação de pessoas, a árvore de decisão pode classificar uma

pessoas usando os valores0 ou1. Neste caso a idéia para encontrar o valor que repre-

senta a relevância de uma pessoa é a mesma que a utilizada paraencontrar o valor que

representa a relevância de um documento. Para o valor que representa uma pessoa não

relevante (0) é somado o complementa da confiança da classificação. Para o valor que

representa uma pessoa relevante (1) é somado a confiança da classificação. A função

para cálculo da relevância de um item é apresentada na equação 4.11.
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rel(ci, cci) =

{

ci + (1− cci) seci = 0

ci + cci seci > 0
(4.11)

ondecci é a confianção da classificação, definido em 4.10.

Assim, ao invés de utilizar apenas a classificação encontrada pela árvore de de-

cisão, utiliza-se a classificação encontrada mais o valor deconfiança da classificação.

Com esta alteração é possível criar uma ordem de relevância aoinvés de apenas cate-

gorizar os itens.
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5 Resultados e Discussões

Neste capítulo são apresentados:

• A metodologia utilizada para avaliar se as funções de ordenação criadas obtêm

melhores resultados que outras funções de ordenação.

• O ambiente de avaliação criado para avaliar a aplicabilidade de algoritmos de

aprendizagem de máquina na obtenção de funções de ordenação.

• Os resultados obtidos com o uso do algoritmo C4.5 na criação de funções de or-

denação para documentos e pessoas. Cada uma dos resultados obtidos é também

discutido.

5.1 Função de ordenação de documentos

Nesta seção são descritos: a metodologia e o ambiente para avaliação das funções de

ordenação de documentos, e; os resultados encontrados pelas duas versões implemen-

tadas do algoritmo C4.5:

• Limitado pela precisão do modelo (RDc45p), e;

• Limitado pela precisão média ponderada do modelo (RDc45m).

5.1.1 Metodologia e ambiente para avaliação

O conjunto de dados que formam o ambiente de avaliação é composto pelos oito atri-

butos utilizados para caracterizar um documento, por uma descrição do tópico e pela

relevância - que pode assumir o valor dois, um ou zero (tabela4.2). Este ambiente

foi gerado a partir da coleção de referência CERC. Desta coleção de referência foram

utilizados os julgamentos de relevância para a tarefa de recuperação de documentos.

No total, são 33.814 exemplos. Destes, 3.730 são exemplos com relevância igual a

dois, 4.073 são exemplos com relevância igual a um e 26.011 são exemplos com rele-

vância igual a zero. Os valores dos atributos utilizados para caracterizar os documentos
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são sumarizados na tabela 5.1, utilizando: as medidas de média e desvio padrão, e; o

valor mínimo e valor máximo encontrados no conjunto de dados.

Tabela 5.1:Valores de média, desvio padrão, mínimo e máximo dos atributos
utilizados no conjunto de dados para a tarefa de recuperaçãode documentos

Atributo Média Desvio Padrão Mínimo Máximo

Rtfidf 0.102 0.150 0.0 1.381
Rtfnorm

0.114 0.161 0.0 1.414
Rtf 10.633 39,488 0.0 3622.0
Rcosseno 0.080 0.120 0.0 0.976
Reuclidiana 1.546 0.291 0.0 2.236
Rbm25 0.166 0.238 0.0 2.532
Rbm25′ 0.961 1.284 0.0 13.062
Rpagerank 0.840 1.119 0.0 3.0

Para a avaliação das abordagens descritas neste trabalho foi utilizado o conceito

5-fold cross validation(WITTEN; FRANK, 2005). O conjunto de treinamento, com-

posto por 33.814 exemplos, foi dividido em cinco partes de maneira aleatória. Para

cada algoritmo foram executados cinco vezes o processo de aprendizagem da hipótese

(função de ordenação) sobre quatro partes do conjunto de treinamento. A função de

ordenação identificada foi aplicada sobre a parte restante,calculando-se oP@n, MAP

eNDCG. Para cada processo executado, a parte utilizada no teste era modificada. Os

valores finais paraP@n, MAP eNDCG são a média de todos os valores encontrados

nas cinco execuções.

Os resultados encontrados pelas funçõesRDc45p e RDc45m são comparados com

os resultados das funções de ordenação mais utilizadas paraa recuperação de docu-

mentos: BM25 (Rbm25), BM25 com expansão de consultas (Rbm25′) e BM25 com

PAGERANK (Rbm25_pr). As funções de ordenaçãoRbm25 e Rbm25′ são definidas na se-

ção 4.1. A função de ordenaçãoRbm25_pr é uma das funções implementadas em (SHEN

et al., 2007). Esta função reordena os resultados encontrados pela função de ordenação

BM25 utilizando o valor de PAGERANK dos documentos.

5.1.2 Resultados encontrados

Na figura 5.1 é apresentada a curvaNDCG, com o intervalo da1a à50a posição, para

as funções de ordenação BM25 (Rbm25), BM25 com expansão de consultas (Rbm25′),

BM25 com PAGERANK (Rbm25_pr), C4.5 com limite definido pela precisão (RDc45p)

e C4.5 com limite definido pela precisão média ponderada do modelo (RDc45m).
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Figura 5.1: Curva NDCG das funções de ordenação para documentos - intervalo da

1a à50a posição

Para deixar mais clara a diferença entre as funções de ordenação, principalmente

entre as primeiras posições doranking, é apresentada na figura 5.2 a mesma curva

NDCG com o intervalo da1a à 10a posição apenas e na tabela 5.2 são descritos os

valores deNDCG@1 eNDCG@2 das funções de ordenação avaliadas.

Tabela 5.2:Valores deNDCG@1 eNDCG@2 das funções de ordenação para
documentos

Rbm25 Rbm25′ Rbm25_pr RDc45p RDc45m

NDCG@1 0.585 0.665 0.173 0.653 0.684
NDCG@2 0.548 0.618 0.132 0.584 0.589

Na figura 5.3 é apresentada a curvaP@n, com o intervalo da1a à50a posição para

todas as funções analisadas. Para o cálculo deP@n, documentos com relevância igual

a 2 foram considerados relevantes e o restante foi considerado como não relevante.

Da mesma forma como foi feito para a curvaNDCG, para deixar mais clara a

diferença entre as funções de ordenação, principalmente entre as primeiras posições

do ranking, é apresentada na figura 5.4 a mesma curvaP@n com o intervalo da1a à

10a posição apenas.
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Na tabela 5.3 são apresentados os valores de MAP das funções de ordenação ava-

liadas e na tabela 5.4 são apresentados os valores deP@1 atéP@3.

Tabela 5.3:Valores de MAP das funções de ordenação para documentos

Rbm25 Rbm25′ Rbm25_pr RDc45p RDc45m

MAP 0.508 0.578 0.258 0.472 0.428

Tabela 5.4:Valores deP@1 atéP@3 das funções de ordenação para documentos

Rbm25 Rbm25′ Rbm25_pr RDc45p RDc45m

P@1 0.6840 0.7560 0.2000 0.7520 0.7800
P@2 0.6380 0.7140 0.1720 0.6880 0.6880
P@3 0.6173 0.7000 0.1920 0.6600 0.6386

A função de ordenaçãoRDc45m, criada a partir do algoritmo C4.5 com poda da

árvore limitada pela precisão média ponderada do modelo, tem um desempenho ligei-

ramente superior na primeira posição dorankingem relação às outras funções avalia-

das. No entanto, a sua precisão cai de maneira acentuada a medida que as posições do

rankingvão avançando. A função de ordenaçãoRDc45p, criada a partir do algoritmo

C4.5 com poda da árvore limitada pela precisão do modelo, temumMAP maior que
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a função de ordenaçãoRDc45m. Estes dados colaboram com a hipótese levantada, du-

rante a execução do trabalho, que é possível controlar a função de ordenação construída

pelo algoritmo C4.5 a fim de otimizar a precisão nas primeirasposições dorankingou

otimizar a média das precisões (MAP ).

Através das curvasNDCG (figura 5.1) eP@n (figura 5.3) e do valor deMAP

(tabela 5.3) é possível constatar o desempenho superior da função de ordenaçãoRbm25′

(BM25 com expansão de consulta). As únicas situações onde esta função de ordenação

tem um desempenho pior do que outra função de ordenação é noP@1 e NDCG@1,

onde a função de ordenaçãoRDc45m apresenta valores superiores (tabelas 5.2 e 5.4).

Normalmente, um grande número de consultas realizadas em uma organização

procuram por apenas um documento (o documento certo, não um documento bom).

Isto poderia ser uma justificativa para alegar que a função deordenaçãoRDc45m for-

nece resultados melhores que a função de ordenaçãoRbm25′ . No entanto, a diferença

entre os resultados deP@1 e NDCG@1 das duas funções de ordenação é muito pe-

quena para ser considerada relevante.

Alguns resultados apresentados neste trabalho coincidem com os resultados de

outros trabalhos propostos para o domínio empresarial. As coincidências são: o bom

desempenho de uma função de ordenação que faz uso de uma abordagem baseada em

expansão de consultas, e; o mau desempenho de funções de ordenação que fazem uso

do valor da autoridade do documento na coleção:Rbm25pr, por exemplo.

5.1.3 Análise qualitativa da árvore de decisão

As funções de ordenação construídas pelo algoritmo C4.5 sãorepresentadas na forma

de árvores de decisão. As árvores geradas têm uma profundidade entre 6 e 10 níveis.

Infelizmente, quando uma árvore de decisão possui tantos níveis assim é difícil fazer

a análise da mesma. No entanto, entre as funções de ordenaçãogeradas, existe um

padrão na escolha dos primeiros atributos. Os atributos dosquatro primeiros níveis

são sempre os mesmos.

Na figura 5.5 é possível visualizar os quatro primeiros níveis da árvore de deci-

são encontrada para o problema de recuperação de documentos. São apresentados os

nós intermediários (atributos) e as folhas. Em cada folha daárvore é apresentado o

número de exemplos com classificação igual a dois, um e zero que existem em cada

sub-conjunto que a folha representa. Além disso, foram feitos cortes, na forma de qua-

drados com linhas intermitentes, na árvore de decisão para representar a quantidade de

exemplos que cada nó intermediário abrange. Por exemplo, o sub-conjunto de exem-
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plos que satisfaz a restriçãoRbm25′ > 0.598 tem 9030 exemplos da classe zero, 2896

exemplos da classe um e 3247 exemplos da classe dois. O sub-conjunto de exemplos

que satisfaz a restriçãoRbm25′ > 0.598 ∧Rtfidf > 0.175 tem 2704 exemplos da classe

zero, 1417 exemplos da classe um e 2054 exemplos da classe dois.

R bm25´ 

R bm25´ R bm25´ 

R cosseno

R cossenoR euclidiana

R tfidf

0 = 3184
1 = 315
2 = 86

0 = 2614
1 = 474
2 = 238

<= 0.598 > 0.598

> 0.017 <= 0.017 <= 0.175 > 0.175

> 1.349 > 0.030

> 0.401

<= 0.401

<= 0.341

> 0.341

<= 1.349

0 = 2287
1 = 141
2 = 67

0 = 8896
1 = 247
2 = 92

0 = 2772
1 = 324
2 = 270

0 = 3554
1 = 1155
2 = 923

0 = 613
1 = 410
2 = 954

0 = 2091
1 = 1007
2 = 1100

<= 0.030

0 = 5798
1 = 789
2 = 324

0 = 11183
1 = 388
2 = 159

0 = 6326
1 = 1479
2 = 1193

0 = 2704
1 = 1417
2 = 2054

0 = 16981
1 = 1177
2 = 483

0 = 9030
1 = 2896
2 = 3247

Figura 5.5: Extrato da árvore de decisão gerada pelo algoritmo C4.5 parao
problema de recuperação de documentos

Após análise da árvore de decisão (figura 5.5) observa-se queo atributoRbm25′ ,

que está na raiz da árvore, consegue separar bem os exemplos com classificação igual

a dois: 3247 (87%) que satisfazemRbm25′ > 0.598, e; 483 (13%) que satisfazem

Rbm25′ ≤ 0.598. No entanto, depois desta divisão nenhum outro atributo consegue

encontrar uma separação adequada entre o conjunto de exemplos existente a fim de

classificar adequadamente um documento.

5.2 Função de ordenação de pessoas

Nesta seção são descritos: a metodologia e o ambiente para avaliação das funções de

ordenação de especialistas, e; os resultados encontrados pelo algoritmo C4.5. Para a

construção de funções de ordenação de especialistas foram testadas duas implementa-

ções do algoritmo C4.5:

• Limitado pela precisão do modelo (RPc45p), e;
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• Limitado pela precisão média ponderada do modelo (RPc45m).

No entanto, as funções de ordenação encontradas pelas duas versões foram exata-

mente as mesmas. Sendo assim, para simplificar a descrição dos resultados, a função

de ordenação de especialistas construída a partir do algoritmo C4.5 será chamada sim-

plesmente deRPc45.

5.2.1 Metodologia e ambiente para avaliação

O conjunto de dados que forma o ambiente de avaliação é composto pelos oito atributos

utilizados para caracterizar uma pessoa, por uma descriçãodo tópico e pela relevância

- que pode assumir o valor 1 ou 0. Este ambiente de avaliação foi gerado a partir da co-

leção de referência CERC. Desta coleção de referência foram utilizados os julgamentos

de relevância para a tarefa de recuperação de especialistas.

O conjunto de julgamentos de relevância para a recuperação de especialistas possui

apenas 152 registros, todos positivos. O objetivo destes julgamentos de relevância

é dizer quem é considerado especialista para cada um dos 50 tópicos utilizados na

coleção de referência. Alguns tópicos possuem apenas um especialista, enquanto que

outros tópicos possuem dois ou três especialistas. Em todosos documentos da coleção

de referência é possível identificar 3.490 referências de pessoas. Nos julgamentos de

relevância são encontradas 150 pessoas distintas.

Para a construção do conjunto de treinamento pode-se assumir que as 3.340 pes-

soas restantes não são consideradas especialistas em nenhum dos 50 tópicos existentes

na coleção. Portanto, o conjunto de treinamento do ambientede avaliação aqui uti-

lizado poderia ser composto pelos 152 exemplos positivos, epela combinação entre

as 3.340 pessoas que não são consideradas especialistas distribuídas pelos 50 tópicos

existentes na coleção, totalizando 167.000 exemplos negativos no conjunto de treina-

mento. Ao todo, o conjunto de treinamento possuiria 167.152exemplos. Entretanto,

afirmar que as 3.490 pessoas restantes não são especialistasem nenhum dos 50 tópicos

pode ser um tanto equivocado, podendo gerar um conjunto de treinamento com muito

ruído.

Para evitar a construção de um conjunto de treinamento com muito ruído, optou-

se pela seleção aleatória de pares, tópico versus pessoa, para formar 400 exemplos

negativos. Os tópicos utilizados foram selecionados a partir de todos os 50 tópicos

disponíveis e as pessoas utilizadas foram selecionadas a partir das 3.490 pessoas que

não estão presentes nos 152 julgamentos de relevância.

O conjunto de treinamento utilizado para a tarefa de recuperação de especialistas
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possui 552 exemplos, 152 positivos e 400 negativos. Os valores dos atributos utilizados

para caracterizar as pessoas são sumarizados na tabela 5.5,utilizando: as medidas de

média e desvio padrão, e; o valor mínimo e valor máximo encontrados no conjunto de

dados.

Tabela 5.5:Valores de média, desvio padrão, mínimo e máximo dos atributos
utilizados no conjunto de dados para a tarefa de recuperaçãode pessoas

Atributo Média Desvio Padrão Mínimo Máximo

BM251 0.537 0.828 0.0 4.864
BM252 1.048 0.941 0.0 5.243
BM253 0.268 0.101 0.0 0.624
BM254 1.790 0.411 0.0 2.891
BM25docs 0.211 0.220 0.0 0.946
BM25′docs 1.334 1.205 0.0 6.592
n(e, D) 86.638 74.884 1.0 477.0
fpessoa 2.129 0.522 1.0 3.768

5.2.2 Resultados encontrados

Na figura 5.6 é apresentada a curvaP@n para as funções de ordenação:

• BM251: função de ordenação BM25 sem expansão de consultas para a orde-

nação de perfis gerados a partir do conteúdo completo de todosos documentos

onde aparece uma referência ao candidato à especialista.

• BM252: função de ordenação BM25 com expansão de consultas para a orde-

nação de perfis gerados a partir do conteúdo completo de todosos documentos

onde aparece uma referência ao candidato à especialista.

• BM253: função de ordenação BM25 sem expansão de consultas para a orde-

nação de perfis gerados a partir do conteúdo dos parágrafos onde aparece uma

referência ao candidato à especialista.

• BM254: função de ordenação BM25 com expansão de consultas para a orde-

nação de perfis gerados a partir do conteúdo dos parágrafos onde aparece uma

referência ao candidato à especialista.

• RPc45: função de ordenação criada pelo algoritmo C4.5.

Para deixar mais clara a diferença entre as funções de ordenação, na tabela 5.6 são

apresentados os valores deP@1, P@2 eP@3 das funções de ordenação avaliadas. Na

tabela 5.7 são apresentados os valores deMAP das funções de ordenação avaliadas.
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Figura 5.6: Curva P@n das funções de ordenação para especialistas

Tabela 5.6:Valores deP@1 atéP@3 das funções de ordenação para especialistas

BM251 BM252 BM253 BM254 RPc45

P@1 0,6902 0,7156 0,6966 0,6966 0,8191
P@2 0,1228 0,1355 0,1261 0,1354 0,2002
P@3 0,0194 0,0278 0,0214 0,0320 0,0624

Tabela 5.7:Valores de MAP das funções de ordenação de especialistas

BM251 BM252 BM253 BM254 RPc45

MAP 0,7275 0,7450 0,7335 0,7413 0,8307



5.2 Função de ordenação de pessoas 75

A partir dos resultados apresentados é possível ver que a função de ordenação

RPc45 tem um desempenho superior em relação as outras funções avaliadas. Também,

é possível constatar que as outras funções avaliadas possuem um desempenho muito si-

milar entre elas, fato igualmente encontrado por (SOBOROFF; VRIES; CRASWELL, 2006)

e (BAILEY et al., 2007b).

5.2.3 Análise qualitativa da árvore de decisão

As árvores geradas têm uma profundidade entre 4 e 8 níveis, com pequenas diferenças

a partir do quinto nível em algumas versões. Os atributos dosquatro primeiros níveis

são sempre os mesmos. Na figura 5.7 é possível visualizar os quatro primeiros níveis

da árvore de decisão encontrada para o problema de recuperação de especialistas. São

apresentados os nós intermediários (atributos) e as folhas. Em cada folha da árvore é

apresentado o número de exemplos positivos (1) e negativos (0) que existem em cada

sub-conjunto que a folha representa.

BM25 4 BM25 4
n(e,D)

docsBM25´

BM25 4

fpessoa

fpessoa

<= 2.093

> 1.909 <= 1.909 <= 1.613 > 1.613

> 2.634

<= 2.634

> 50

<= 50 <= 1.318

> 1.318

> 0.072

<= 0.072

1 = 6
0 = 13 0 = 42

1 = 0
0 = 172

1 = 1
0 = 2

1 = 0
0 = 32

1 = 6
0 = 40

1 = 138
0 = 78

1 = 0
0 = 21

1 = 1

> 2.093

Figura 5.7: Extrado da árvore de decisão gerada pelo algoritmo C4.5 parao
problema de recuperação de especialistas

A partir da análise desta árvore percebe-se que:

• O atributo com maior ganho de informação éfpessoa, pois é o atributo que apa-

rece na raíz da árvore de decisão, e;

• Uma das folhas da árvore de decisão (marcada com uma borda mais grossa na

figura 5.7) possui 138 exemplos positivos, o que correspondea 90.8% dos exem-

plos positivos do conjunto completo. Provavelmente, as condições usadas para

chegar até neste sub-conjunto conseguem caracterizar muito bem especialistas

para cada tópico.
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Na figura 5.8 é possível ver a expansão deste ramo. Ao adicionar mais uma condi-

çãon(e,D) > 50 obtem-se um sub-conjunto com 138 exemplos positivos e 64 exem-

plos negativos, o que corresponde a somente 16% dos exemplosnegativos.

BM25 4 BM25 4
n(e,D)

docsBM25´

BM25 4

n(e,D)1 = 6
0 = 40

f pessoa

f pessoa

<= 2.093

> 1.909 <= 1.909 <= 1.613 > 1.613

> 2.634

<= 2.634

> 50

<= 50 <= 1.318

> 1.318

> 0.072

<= 0.072

1 = 6
0 = 13 0 = 42

1 = 0
0 = 172

1 = 1
0 = 2

1 = 0
0 = 32

1 = 0
0 = 21

1 = 1

1 = 0
0 = 14

1 = 138
0 = 64

> 2.093

<= 50 > 50

Figura 5.8: Árvore de decisão com destaque para o ramo que leva ao sub-conjunto
com maior número de exemplos positivos

Da análise desta árvore pode-se concluir que uma forma adequada para identificar

se uma pessoa é especialista pode ser através da seguinte regra lógica:

(fpessoa > 2.093)∧(BM254 > 1.613)∧(BM25′docs > 0.072)∧(n(e,D) > 50) (5.1)

Lembrando que:

• fpessoa é a média da freqüência com que as referências a pessoas aparecem em

documentos onde existe, no mínimo, uma referência a pessoa.

• BM254 é o valor retornado pela função de ordenação BM25 com expansãode

consultas para a ordenação de perfis gerados a partir do conteúdo dos parágrafos

onde aparece uma referência ao candidato à especialista.

• BM25′docs é a média da relevância dos documentos onde a pessoa aparece,utili-

zando a função de ordenação BM25 com expansão de consultas.

• n(e,D) é o número de documentos da coleção onde a pessoae aparece.
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Ou seja, a regra 5.1 diz que uma pessoa é considerada especialista em algo se apa-

recer em muitos documentos, aparecer muitas vezes nos documentos e os documentos

onde aparece têm uma relevância alta para a consulta. Isto é ligeiramente diferente das

propostas existentes na literatura e pode servir de subsídio para o desenvolvimento de

novas funções de ordenação.

O uso da árvore de decisão, ou de uma linguagem de representação compreensível

por pessoas, permite explicar porque uma pessoa foi considerada especialista para um

tópico. Por exemplo, uma explicação possível seria:"· · · a pessoap estava presente

emn documentos, quando presente em um documento a mesma é citadaem médiam

vezes e o conjunto de documentos onde a pessoa é citada tem umarelevância média

dex · · · ".

5.3 Detalhes de implementação

Para a manipulação das coleções de referência, desenvolvimento do ambiente de ava-

liação, implementação do algoritmo indutor de funções de ordenação no formato de

árvores de decisão, criação dos algoritmos para avaliação eimpressão dos resultados

foi utilizado uma máquina servidor SUN: com dois processadoresdual corede 64 bits,

memória de 4 GB RAM, e; sistema operacional Linux.

Foram manipulados 370.715 documentos, aproximadamente 4.2 GB de dados, e

gerados conjuntos de treinamento com aproximadamente 80 MBde dados no formato

de tabelas esparsas. Para a implementação dos manipuladores de corpus e consultas,

geradores de tabelas de treinamento e componentes para avaliação dos resultados fo-

ram utilizadas as linguagens de programação JAVA 1, PYTHON2, PERL3 e AWK 4.

A linguagem de programação JAVA foi utilizada na criação dos manipuladores

de corpus e nos geradores de tabela de treinamento. A versão final destes compo-

nentes possui aproximadamente 85 classes. A linguagem de programação PERL foi

utilizada na implementação dos algoritmos para avaliação dos resultados, reutilizando

parte dos algoritmos implementados em (LIU et al., 2007). A linguagem de programa-

ção PYTHON foi utilizada em alguns momentos para a prototipação de alguns algorit-

mos. A versão final destes algoritmos foi implementada em JAVA , visando o ganho de

desempenho (tempo e espaço de processamento). A linguagem de programaçãoAWK

foi utilizada em algunsSCRIPTSdevido aos seus recursos que facilitam a manipulação

1http://java.sun.com
2http://www.python.org
3http://www.perl.org
4http://www.gnu.org/manual/gawk/gawk.html
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de arquivos do tipo texto.
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6 Considerações Finais

Neste trabalho foi feita a avaliação do desempenho do uso de árvores de decisão como

função de ordenação para documentos e pessoas em ambientes empresariais.

Os atributos utilizados para caracterizar as fontes de informação de um ambiente

empresarial foram escolhidos baseando-se em: algoritmos existentes na literatura para

a recuperação de informação em ambientes empresariais, e funções de ordenação para

domínios genéricos. Não foi utilizado nenhum atributo identificado a partir do levan-

tamento bibliográfico sobre a dinâmica de produção e consumode informações em um

ambiente empresarial, por não ter sido identificado nenhum atributo relevante que já

não tivesse sido utilizado pelos algoritmos existentes na literatura.

Para a caracterização de documentos foram utilizados oito atributos, todos também

utilizados em propostas para a recuperação de documentos emambiente empresarial

e pertencentes aos modelos vetorial, probabilístico e baseado emhyperlinks. Os atri-

butos utilizados foram: (i) soma dos valorestf-idf dos termos presentes na consulta e

encontrados nos documentos; (ii ) soma da freqüência normalizada dos termos da con-

sulta encontrados no documento; (iii ) soma da freqüencia não normalizada dos termos

da consulta encontrados no documento; (iv) o valor da similaridade entre o documento

e a consulta calculado usando o cosseno do ângulo sobre os vetores do documento e

da consulta; (v) o valor da distância entre os mesmos vetores utilizando o conceito de

distância euclidiana; (vi) o valor que a função de ordenação BM25 encontra para o do-

cumento dado uma consulta; (vii) o valor que a função de ordenação BM25 encontra

para o documento levando em consideração todos os termos da consulta mais todos os

termos que aparecem na descrição da necessidade de informação; e, (viii ) o valor que

representa a autoridade (PAGERANK ) de cada documento na coleção.

Para a caracterização de pessoas foram utilizados oito atributos. Quatro atributos

são oriundos da abordagem baseada no perfil do usuário e os outros atributos foram

criados a partir de conceitos existentes no modelo de dois estágios. Para os atribu-

tos oriundos da abordagem baseada no perfil do usuário foram criados dois tipos de

perfis e sobre estes perfis foram aplicadas duas funções de ordenação, gerando quatro



6.1 Discussão dos resultados 80

combinações distintas. Os atributos que foram criados a partir de conceitos existentes

no modelo de dois estágios são: média da relevância dos documentos onde a pessoa

aparece utilizando a função de ordenação BM25, com e sem expansão da consulta;

números de documentos da coleção onde uma referência à pessoa aparece; e, média da

freqüencia com que as referências a pessoas aparecem em documentos.

Neste trabalho foi proposto uma alteração na forma como o resultado da relevância

de um item é retornado pela árvore de decisão. Ao invés de utilizar apenas a classifi-

cação encontrada pela árvore de decisão, utiliza-se a classificação encontrada mais o

valor de confiança da classificação. Com esta alteração é possível criar uma ordem de

relevância ao invés de apenas categorizar os itens.

6.1 Discussão dos resultados

O uso do algoritmo C4.5 para a construção de funções de ordenação mostrou-se par-

cialmente efetivo. Para a tarefa de recuperação de documentos a árvore de decisão

gerada não trouxe resultados bons. Porém, constatou-se queé possível controlar a

forma de construção da árvore de decisão a fim de otimizar a precisão nas primeiras

posições dorankingou otimizar a média das precisões (MAP ).

Para a tarefa de recuperação de pessoas, o algoritmo C4.5 obteve uma árvore de

decisão que consegue resultados melhores que todas as outras funções de ordenação

avaliadas. A árvore de decisão gerada obteve umP@1 igual a0, 9, enquanto que a

média deP@1 das outras funções de ordenação avaliadas foi de0, 7. O MAP obtido

pela árvore de decisão foi0, 83, enquanto que a média doMAP das outras funções de

ordenação foi de0, 74.

A estrutura simbólica utilizada para representar a função de ordenação contribui

para a compreensão da composição dos diversos atributos utilizados na caracteriza-

ção dos documentos e pessoas, permitindo propor novas funções de ordenação, por

exemplo. Além disso, o uso da árvore de decisão, ou de uma linguagem de represen-

tação compreensível por pessoas, permite explicar porque uma pessoa foi considerada

especialista para um tópico.

A partir da análise da árvore de decisão utilizada como função de ordenação para

pessoas foi possível entender que uma pessoa é considerada especialista em algum

tópico se ela aparecer em muitos documentos, aparecer muitas vezes nos documentos

e os documentos onde aparece têm uma relevância alta para a consulta. Apesar destas

características aparecerem em inúmeras funções de ordenação para pessoas, entre as

funções de ordenação descritas no levantamento bibliográfico deste trabalho, nenhuma
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função de ordenação faz uso dos três atributos simultaneamente.

Alguns resultados apresentados neste trabalho coincidem com os resultados de ou-

tros trabalhos propostos para o domínio empresarial. As coincidências são: (i) o bom

desempenho de funções de ordenação que fazem uso de uma abordagem baseada em

expansão de consultas; e, (ii ) o mau desempenho de funções de ordenação que fazem

uso do conceito de autoridade ou popularidade, conceitos amplamente empregados em

soluções voltadas para a WEB.

Durante a execução deste trabalho foram desenvolvidos doisambientes de testes

para a validação de algoritmos de aprendizagem de máquina naconstrução de funções

de ordenação para o domínio empresarial. Os ambientes de testes são para a tarefa de

recuperação de documentos e para a tarefa de recuperação de pessoas. Estes ambientes

de testes podem ser integrados em outros ambientes de testescomo, por exemplo, o

ambiente desenvolvido por (LIU et al., 2007).

É importante salientar que este trabalho não diz respeito apenas a recuperação de

documentos, mas diz respeito a recuperação de entidades (documentos e pessoas). Na

revisão bibliográfica realizada neste estudo não foi encontrado na literatura nenhum

trabalho cujo objetivo fosse aplicar aprendizagem de máquina na construção de fun-

ções de ordenação de pessoas. O fato dos resultados obtidos pela árvore de decisão

utilizada na ordenação de pessoas ter tido bom resultado abre precedente para que esta

mesma abordagem possa ser utilizada na ordenação de outros tipos de entidades, como

arquivos de áudio e vídeo, por exemplo.

6.2 Trabalhos futuros

Entre as limitações deste trabalho e sugestões para trabalhos futuros, inclui-se: (i) a

necessidade da realização de testes envolvendo outros algoritmos de aprendizagem de

máquina; e, (ii ) a necessidade de uma análise minuciosa da correlação entreas medidas

de precisão da área de Recuperação de Informação com as medidas de precisão da área

de Aprendizagem de Máquina.

Além disso, durante o desenvolvimento deste trabalho percebeu-se que algumas

ferramentas e conceitos atualmente discutidos na academiae no mercado, tais como

ontologias e taxonomias, podem ser utilizados para melhorar a gestão da informação

em ambientes empresariais. Por exemplo, é comum o emprego detaxonomias em am-

bientes empresariais visando a organização das informações. Ao mesmo tempo, um

dos resultados encontrados neste trabalho foi a constatação do bom desempenho de

funções de ordenação que fazem uso de abordagens baseadas emexpansão de consul-
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tas. Trabalhos futuros podem experimentar a utilização de um sistema de recuperação

de informação que expande as consultas do usuário de acordo com o conteúdo da taxo-

nomia ou ontologia, visando uma recuperação mais eficiente no ambiente empresarial.

Outra tecnologia que tem sido muito empregada atualmente são os chamados Wiki.

Segundo (O’LEARY , 2008), um Wiki permite que usuários possam: (i) adicionar novo

conteúdo; (ii) ligar um conteúdo ao outro através de hiperlinks; (iii) editar conteúdo

já existente; (iv) organizar e estruturar o conteúdo; (v) visualizar o conteúdo, e; (vi)

acessar o histórico de contribuições. As vantagens do uso deum Wiki como ferra-

menta para edição colaborativa de documentos são: (i) Wikisgeram uma rede de co-

nhecimento ligando pessoas ao conteúdo criado; (ii) Wikis auxiliam na criação de

documentos consensuais, e; (iii) através de Wikis é fácil gerar informações a partir de

diversas fontes. Sendo assim, outra linha de trabalho futuro é avaliar o quanto que as

meta-informações contidas em um Wiki contribuem para a identificação de documen-

tos relevantes e especialistas para uma dada requisição de informação.
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