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Resumo

Grandes quantidades de dados são geradas a cada segundo. Sensores captu-
rando dados de saúde de um paciente, servidores registrando os interesses de
usuários em lojas virtuais, sismógrafos medindo a menor vibração do solo.
Entretanto, esses dados brutos podem sei utilizados somente se soubermos
como interpreta-los. Nesse contexto, mineração de dados se tornou indis-
pensável paiol exttaii informações ilnportttntes a partir dos dados. Nesse
trabalho, estudamos unl problema e resolvemos outros dois.

Estudamos o TrendFinder, um paradigma pala descobrir tendências em
séries temporais que organiza o processo de mineração de dados em passos.
Estudando a área de inteligência coZetáua, i-ealizamos alguns experimentos.
No piin-toiro, usando dados temporais da lista pública clo Twittei, tentamos
detectar tendências relacionadas a eventos populares. Em seguida, muda-
mos para o problema da classificação de textos, classificando aplicações dis-
poníveis no SourceForge através do seu código-fonte. Através de vários expe-
rimentos, buscamos informações que possam nos ajudar a encontrar relações
entre o código-fonte das aplicações e suas respectivas categorias funcionais.
Em ambos os casos, chegamos a resultados interessantes.



Abstract

A great amount of data is being generated each second. Monitored sensors
capturing health data of a patient, servers registering the interests of users
in virtual stores and digital seismographs measuiing the slightest vibration
of the soil. However, these raw data can only be used if we know how to
interpret them. In this context, data mining has become indispensable to
extract important information from content. We cave studied one problem
and we have solved other two.

We have studied the TYendFinder, a paiadignl for discovering trends in
numerical time series that organizes the whole process of data mining in
steps. By studying the íield of coZ/ectàue ante/ãgence, we have made some
experiments. In tlie first, using the tear)poial data of the Twittei public
lisa, we try to detect trends related to popular events. Then, we chance to
the problein of text classification, classifying applications from SourceForge
using their source code. Through a variety of experiments, we have searched
the information that would help us fina a relation between the source code
of the application and its functional category. In botll cases, we achieved
interesting resulta.



Capítulo l

Introdução

A computação está cada vez mais presente em muitas áreas da nossa soci-
edade, proporcionando a colete de grandes quantidades de dados. Sensores
ctLptam dados da saúde de unl paciente, sctvidoies tegistiain os inteicsses dos
usuários de lojas virtuais e sismógrafos digitais anotam a mínima vibração do
solo. Esses dados possuem uma relação com a realidade de interesse que nem
sempre é clara. Nesse contexto, a mineração de dados torna-se indispensável
para extrair dos dados brutos a informação que eles representa.m. b/métodos

computacionais nos possibilitam piocessai essa grande quantidade de dados
e geral modelos "inteligentes"

Na busca por problemas interessantes envolvendo a mineração de dados,
coincçamos analisando o trabalho de doutortido de Clliistine L. Tsien, onde
ela apresenta o 'lFendFinder jll, um paradigma que organiza os passos na
detecção de eventos ou tendências em séries temporais. A idéia inicial era
aplicam técnicas similares em outros contextos. Ao buscar possibilidades,
entre previsão do tempo e bolsa de valores, uma opção natural foi o uso de
dados da Internet.

Foi quando também fomos apresentados para un-la área da mineração de
dados chamada inteligência coletiva l31 121. Enl um primeiro momento usamos
os dados ten-tporais fornecidos pelo Twitter jll. A evolução da pesquisa
nos levou a aprofundar o conhecimento em algumas técnicas de inteligência
coletiva usadas, em especial, para analisar o conteúdo de textos, em uma
área chamada recuperação de informação l41.

Dentre as questões que concernem à recuperação de informação, uma
que nos interessou foi t\ mineração c classificação cle textos, e neste sentido,
estuda.mos o problema da classificação de progra-mas, tendo o próprio código-
fonte como fonte de dados. Através de uma série de experimentos, buscamos a
informação que nos permita estabelecer a relação entre o código do programa
e sua categoria funcional.

3



CAPITULOU INTRODUÇÃO 4

O texto está organizado da seguinte forma: no restante deste Capítulo
apresentamos brevemente o 'lYendFinder e alguns dos conceitos utilizados.
Explicamos cada uma das fases do 'lYendFinder que incluem, desde a identi-
ficação dos eventos que se deseja detectar nas séries temporais, até os testes
e a avaliação dosiesultados.

Em seguida, no Capítulo 2, introduzimos os conceitos principais de in-
teligência coletiva. No Clapítulo 3, entramos em alguns detalhes de técnicas
usadas nos algoritmos de inteligência coletiva. No Capítulo 4, apresentamos o
experimento realizado cona os dados do Twitter, onde analisamos a influência
de eventos de grande apelo popular nas redes sociais, e mais especificamente,
nos microbloas.

Finalmente, no penúltimo Capítulo, abordamos o tema da classificação de
textos, apiesentaiido mais detalhes dos algoritnios e descrevendo as métricas
de avaliação mais utilizadas. Usando como conjunto de dados os códigos-fonte
de projetos dispolaíveis no SourceForge, realizamos um primeiro experimento
para estudar a melhor forma de pré-processar os dados, para em seguida
testar os algoritmos em um conjunto de dados mais representativo. Ao final
apresentamos as nossas conclusões.

1.1 :rlrendFinder
Cinco partes fundamentais compõem o processo pala encontrar eventos em
dados de séries temporais. Elas são: identificação dos eventos de interessei
colete anotada dos dadosl pré processamento dos dadosl desenvolvimento do
l-modelo de detecção de eventos; e avaliação do desempenho.

Nas seções abaixo detalhamos cada partem dividimos pré-processamento
de dados em três pari.es: extração de medidas, classificação cle trechos e
paiticionamento dos dados. Na seção de desenvolvimento do modelo citamos
algumas das principais técnicas de const.rução de modelos em mineração de
dados. Por fim, falamos das fases de testes e avaliação de resultados.

l.l.l Identificação dos eventos
O primeiro passo no processo de encontiar eventos é a identificação dos even-
tos de interesse. Um evento nesse contexto pode ser uma entidade capaz
de causar mudanças nos valores monitorados através do tempos a natureza
exala dessas mudanças é o que gostaríamos de entender melhor. Exemplos
de eventos são a perda de pressão na cabine de um avião, comandos de voz
dados em uma "sala inteligente" ou aumento da umidade do ar medido numa
estação meteorológica. Alguns exemplos de eventos clínicos, monit.orados nos
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experimentou da tese, incluem descontinuidade no eletrocardiogra.ma, apnéia
(parada na respiração), alarmes falsos devidos à movimentação do paciente
e queda de pressão arterial.

Eventos candidatos devem ocorrer frequentemente ou, senão, ocorrer em
ambientes (lue possibilitem o monitoiaiiiento prolongado tais que un] número
suficiente de ocorrências possa ser observado. Idealmente, deve ser fácil ob-
servar se um evento candidato está ocorrendo ou não.

1.1.2 Colega anotada de dados
Unia vez que o evento de interesse foi identificado, o próxinto passo é cole
tar uma grande quantidade de dados ao longo do tempo com anotações da
ocorrência (ou não) do evento. A granulaiidade dos dados coletados, ou seja,
quão freqüentemente o valor do sinal medido é guardado, deve ser o mais
próximo possível do disponível no ambiente real. Algumas vezes, entretanto,
os dados podem ser comprimidos sem perda de eficiência do modelo bons
truído, mesmo em test.es qlte utilizem) os dados com a granularidade original.

Anotações, quando viáveis, devem sei iealizadíus prospectivamente, no
momento da ocorrência do evento. Além disso, elas devem ter a informação
do tempo para proporcionar un-la correlação precisa com os dados. O ideal
é que possuam instantes iniciais e finais e tenham a mesma granularidade
dos dados coletados. Um modo de alcançarmos isso, em casos nos quais não
podetnos coletar e anotar os dados automaticamente, é construindo ul-n pro-
grama em que um observador possa facilmente gravar períodos de ocorrência
e não-ocorrência de eventos. O observador, se não possuir conhecimento na
área, pode ser treinado pala reconhecer quais aspectos deve notar, e seus
resultados devem ser confirmados pela equipe especialista.

A colete e a anotação dos dados devem ocorrer no maior período de
tempo em que seja viável capturar os eventos de interesse. Normalmente,
sistemas de aprendizagem computacional são mais robustos quando apre-
sentamos uln grtnlde número de exemplos do evento de interesse. Podemos
tentar desenvolvem o modelo inicial periodican-tente, voltando à coleção de
dados se obtivermos modelos inadequados (devido a um número insuficiente
de exemplos de eventos).

1.1.3 Pré-processamento de dados
O próximo passo no processo de encontrar os eventos de interesse é o pré-
processamento dos dados anotados. O pré-processamento é uma etapa que
tem muito dais importei-toa do que geralmente é dada. Esse é o passo
em que decidimos de que forma estiuturat os dados para aplicarmos mais
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eficientemente os métodos tradicionais de aprendizagem computacional às
áreas de aplicação tais como monitorament.o médico, meteorologia e outros
domínios com valores monitorados por sensores. Os três maiores componen-
tes do pré processamento são extração de medidas, classificação dos trecllos,
e particionamento de dados.

IC..tr,-rã.. dp tnpdidn

Se refere à seleção e ao cálculo das quantidades que podem descrevem os da-
dos da série temporal. Essas quantidades matemáticas, tais como a média
móvel e a mediana, podem ser quaisquer medidas dos dados da série temporal
que sejam potencialmente diferentes pala eventos e não-eventos. Essas me-
(lidas são calculadas sobre umtl janela e podemos calcula-las sobre múltiplos
intervalos e então usá-los como diferentes atributos do sinal monitorado. In-
tervalos de tempo devem ser escolhidos de forma a refletir o entendimento
geral do problema.

As medidas devem ser calculadas não apenas para um tipo de sinal, mas
pala todos os sinais disponíveis que estejam se[[do coletados. As valias ]ne-
didas calculadas sobre os sinais de interesse compreendem o conjunto de
atributos que descrevem um determinado período de tempo.

Os valores considerados podem consistir em múltiplas partes, ou fases,
correspondendo às características de blocos seqüenciais do sinal monitorado.
Desta forma, podemos agrupar as fases de forma a construir padrões que
podem ser reconhecidos ao longo do sinal monitoiado.

Classificação dos ti'echos

Cada grupo de medidas extraídas do sinal monitorado pode ser visto como
um vetor de valores e é dada a cada um a classificação "evento" ou "não
evento" de acordo com as anotações prévias.

A classificação pode variam em dois eixos: localização e rigor. A loca-
lização se refere a se usamos a janela anterior (front-labeling) ou posterior
(endlabeling) ao relacionarmos janelas adjacentes. O rigor se refere à inclusão
ou exclusão de un-l período colho "evento" ou "não evento" , de acolho com o
vetou de ocorrências. Por exemplo, suponha que os valores do vedor variem
entre 0 e 1, inclusive. Podemos exigir que o vedor de um determinado período
tenha somente o valor l para sel caracterizado como "evento" ou somente 0
para "não evento" . Intervalos de tempo caracterizando uma transição entre
"eventos" e "não eventos" seriam então desconsiderados para o desenvolvi-
mento do modelo. Alternativamente, podemos considerar essas transições
como um outro evento de interesse que desejamos aprender a detectar.
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Particionamento dos dados

Os dados coletados são então transformados em conjuntos de atributos multí-
sinal classificados entre "eventos" e "não eventos" . Antes de podermos apli-
cou os iiiétodos de aprendizagem compus.aciojial aos dados pié-processados,
devemos particionar aleatoriamente os dados em três partes. Essas três par-
tes consistem em: dados de treinamento, dados de avaliação e dados de teste.

Os dados de tteinamento são usados para construir candidatos a modelos
de det.ecção de eventos. Os dados de avaliação são usados para determinar o
desempenho de modelos candidatosl isso permite experimentaimos o modelo
em desenvolvimento evitando o problema de ajustar o modelo aos dados de
teste. Uma vez selecionado o modelo final, utilizamos os dados de teste para
deternainar o desempenho do modelo. O conjunto de dados de treinamento
geralmente compreende por volta de 70%-80% dos dados, enquanto a porção
restante é dividida entre os outros dois conjuntos

1.1.4 Construção do modelo
Aplicadas as técnicas descritas acima, agora podemos aplicar métodos de
aprendizagem computacional supervisionados tais como redes neurais ou
árvores de decisão. Esses métodos de aprendizagem computacional facili-
tam a const.rução dos modelos a partir dos dados de treinamento, modelos
estes que então podem ser usados para classificar dados novos em "eventos"
e "não eventos"

Podemos dividir os métodos de classificação enfie lineares e não lineares.
Uln exemplo (le lilétodo linen,i é a iegiessão logística, enquanto piovavelinente
o método não linear mais conhecido seja redes neurais l21.

Existem muitas discussões a respeito de quais mét.ocos funcionam me-
lhor. Na área de detecção de eventos em séries temporais, é dada muita
importância à escolha do método de classificação. Na verdade, sem unia co-
[et:a }tpiopiia(]a, uma anotação ctiidttdosa, e liin pié-piocessainento dos dttdos
tendo em vista o modelo a ser utilizado, diíicilllaente um método apresentará
um bom desempenho.

Dentre os principais métodos de classificação podemos citar regressão
logística, redes neurais, árvores de decisão e máquinas de suporte vetorial.
Cada uma dessas técnicas apresenta vantagens e desvantagens e, dependendo
do tipo dos dados que envolvem o problema de interesse, umas serão mais
apropriadas do que as outras. Na tese sobre o bendFinder, foram utilizadas
todas }ls técnicas }icimFt citadtts a Hín de descobrir qual delas lida ínelllor com
os dados do caso deestudo.
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1.1.5 Avaliação de desempenho
Precisamos de medidas que nos permitam comparar os resultados obtidos
a partir dos diferentes métodos e parâmetros utilizados nos experimentos
(le classificação. Paul os métodos de aptelldizagern couiputacioíial, alguli-tas
métricas de desempenho relevantes são sensibilidade, especificidade, valor de
previsão positiva (PPV), precisão, e área sob a curva ROC 131121. Vejamos
algumas delas:

e Sensibilidade #(eventos idenLihcados coi'ret amenLe)
#(eventos ocorridos)

Especificidade #(não-eventos identificados corretanlente)
#(não-eventos ocorridos)

. Valor de previsão positiva (PPV): #(event.os identificado? tip!!ç!!pçiil1l
#(eventos identificados)

. Precisão #(eventos ou não-eventos identificados corretanlente)
#(instâncias avaliadas)

e Curva ROC Sensibilidade
l --Espec ificidade

A medida utilizada na comparação do desempenho dos expeiimentos da
tese foi a curva ROC. ROC (de "Receáuer Operar ng aharactehstãcs") é uma
curva que relaciona a taxa de "verdadeiros positivos" , ou sensibilidade, com
a taxa de "falsos positivos" (l especificidade), sempre partindo do canto
esquerdo inferior para o canto direito superior. A área sob a ROC é bastante
utilizada para a coinpaitLção de inato(los de apicndizagent coinputaciontLI.
Essa medida pode ser interpretada colho a probabilidade de, quando esco-.
Ihermos aleatoriamente uma instâllcia de "evento" e outra de "não..evento" .
o modelo dar um "encore de evento" superior à instância de "evento"

1.1.6 Testes
h4odelos finais idealmente devem ser testados por três métodos. Primeiro,
modelos (após experimentos com os dados de treinamento e avaliação rea-
lizados) devem ser testados nos seus próprios conjuntos de testes. Quando
possível, um modelo deve ainda ser testado em um conjunto de dados com-
pletamente diferente, coletado em um momento ou lugar diferente. Isso nos
informa o quão robusto está o n-modelo. Por último, ant.es de qualquer modelo
poder sei usado em situações na vida real, avalia-lo iio ambiente eln que sela
usado nos dá segurança sobre o desempenho em detectar eventos de interesse.
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1.1.7 Crítica ao trabalho de Christine Tsien
O trabalho de doutorado de Christine L. Tsien demonstrou que através da
combinação dos sinais capturados por monitores em uma UTI podemos de
senvolvei sistemas de alarmes clínicos muito supciiores Elos da época, princi-
palmente no que se refere aos alarmes falsos. O paradigma do 'ltendFinder
tem seu naérito no que diz respeito à organização dos passos na mineração
de dados, ressaltando os pontos OJlde geralmente se cometem deslizes que
podem levar a resultados insatisfatórios.

O estudo possui, entretanto, algumas limitações. Uma parte importante
dos dados foi coletada manualmente, não permitindo acompanhar a granu-
laridade dos sinais coletados e obrigando a tomada de decisões generalistas
com respeito a classificação dos trechos. Além disso, para alguns sinais ein
que a ocorrência de alarmes clinicamente relevantes é mais rara, os dados
coletados foram insuficientes

1.2 Conclusão
O trabalho de doutorado de Clnistine L. Tsien foi o ponto inicial de nossa pes-
quisa. Dui?\nte esse período exploratório, estuda\lhos os métodos de aprendi-
za.gem computacional em detalhes e analisamos os experimentos e resultados
obtidos através do paradigma do 'ltendFinder. A idéia inicial desse trabalho
eia aplicar técnicas similares às da tese em outros contextos, e fomos levados
a pesquisar sobre o mercado de ações, realizando expeiimentos com o auxílio
do /ramework Wekaj41 e da ferramenta estatística Rj51.

Foi quando fomos apresentados à inteligência coletiva(IC), uma área da
mineração de dados aplicada, em especial, nos dados da I'reb. A disponi-
bilidade de dados e a quantidade de problemas atuais solucionados usando
as técnicas de IC nos levaram a priotizar essa área, culminando nos estudos,
experimentos e resultados que veremos nos próximos capít.usos.
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Capítulo 2

Inteligência Coletiva

A Internet está sofrendo uma revolução, tanto do lado das aplicações e
serviços prestados, quanto do lado dos usuários e seus comportamentos.

As novas aplicações cada vez mais cont.anl comi a colaboração dos usuáiios,
convidam-os a interagir, conectam-os lms aos outros, recebem /eedback rapi-
damente e usam toda essa informação coletada para melhorar a aplicação con-
tinuamente. Aplicações Web que empregam essa abordagem desenvolvem um
melhor relacionamento com seus usuários, prest.am melhores serviços àqueles
que mais as utilizam e, principalmente, oferecem uma experiência muito mais
personalizada, direcionada às necessidades de cada usuário. Podemos relacio-
nar como exemplos a .4mazon.com, com seus sistemas de recomendação e de
reuáems dos usuáiíos, ftitoies in)poitantes que trazem informações víLliosas t\o
consumidor, ou nlesnlo a WikàpedÍa, a enciclopédia criada a partir da contri-
buição dos usuários, contendo hoje mais de dez vezes o número de artigos de
uma enciclopédia convencional l51

Os usuários, por sua vez, cada vcz mais estão se expressando, seja divi-
dindo opiniões sobre uin produto ou serviço através de conlentáiios elos safes
de venda, classificando conteúdo através de tais, participando de uma co-
munidade online, compartilhando seus Zãnks favoritos ou ainda contribuindo
com novo conteúdo em seus bZogs.

Esse significativo auntento de interação e participação dos usuários gera
unia grande quantidade de dados que podem ser transformados en] conheci-
mento para as aplicações. Usar esses dados para personalizar o site para o
usuário, ajuda-lo em buscas e na tomada de decisões fazem parte do escopo
da inteligência coletiva.

A inteligência de grupos de indivíduos em geral é surpreendentemente
grallde, e com freqüência esses grupos são dais inteligentes que o melhor in
divíduo do grupo jll. A inteligência. coletiva de um grupo produzirá melhores
resultados se quatro condições forem satisfeitas: os indivíduos devem possuir

11



CAPITUL02. INTELIGÊNCIA COLETIVA 12

diferentes opiniõesl os indivíduos não devem ter medo cle se expressar; deve
haver diversidade no grupos e deve haver unia forma de reunir e agregar toda
a informação e usá-la em um processo de tomada de decisão jll.

A seguir, fazemos uma introdução à área da inteligência coletiva. Através
de exemplos, apresentamos alguns dos casos de sucesso mais conhecidos,
como o Goog/e e o Genius, além dos outros citados acima. Vemos que a
história da inteligência coletiva tem suas bases em personagens anteriores à
computação, e mostramos como e porque ela faz parte do cerne da Inter-
net e da Web 2.0, através dos sete princípios enunciados por Tim O'Reilly.
Em seguida, classificanlos a infonnação em inteligência implícita, explícita e
derivada. Finalmente, discutimos sobre o poder e os limites da inteligência
coletiva, uma área em plena ascensão e que padece ser uma futura extensão
da inteligência humana em ambientes computacionais.

2.1 O que é Inteligência Cloletiva
Uma definição de inteligência coletiva é ",4 ante/àgêncáa ezÉraída de um con
Junco de nÍerações e conÉrábuãções /calas pe/os seus usuáràos" jll. Essa de-
finição pode nos levar a imaginar os sistemas de recomendação das lojas
virtuais ou em um dos milhares de mákás existentes na Web. No entanto, a
inteligência coletiva era possível antes da Internet. Não precisamos da W/eb
para coletar dados de diferentes grupos de pessoas, combina-los e analisa-los
Uma das formas mais simples disso é uma pesquisa ou um censo. Coletar da-
dos de lm] grande grupo de pessoas permite chegar a conclusões estatísticas
que são desconhecidas para qualquer indivíduo do grupo. Inteligência co-
letiva é justamente sobre construir conclusões a partir de contribuições de
pessoasindependentes.

Podemos tomar como exemplo o mercado financeiro, onde o preço não
é definido individualmente ou mesmo por un] esforço coordenado, Dias sim
pelo coilaportanlento de compra e venda de muitos investidores independen-
tes, todos atuando no que acreditam ser o melhor para si. Apesar de não
parecer, os mercados /uturos, onde muitos participantes negociam contratos
baseando-se na.s creilça$ sobre os preços futuros, são consi(legados melhores
previsões desses preços do que as projeções realizadas independentemente
por especialistas l21. Isso ocorre porque esses mercados combinam o conhe-
cimento, a experiência e a intuição de milhares de pessoas para criar uma
projeção ao invés de contar na perspectiva de cima única pessoa.

Eillbora tenham existido métodos para inteligência coletiva antes da Inter-
net, a possibilidade de coletar informações de milhares e até milhões de pes-
soas na Web abriu muitas novas possibilidades. A todo momento a Internet
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está sendo usada para iealizaçã.o compras, pesquisa.s, procura por diversão e
construção de novos s tes. Todos esses comportamentos podetn ser monito-
rados e usados para prover informação sem sequer interromper as ações do
usuário. Existe um grande número de formas sob a.s quais essa informação
pode ser processada e interpretada. Vejamos algtms exemplos:

8 Wãkípedáa é uma enciclopédia online criada inteiramente a partir de
contribuições de usuários. Qualquer página pode ser criada ou edi-
tada por qualquer um, e há um pequeno grupo de administradores
que monítoram o uso indevido. A Wikipedia possui mais verbetes que
qualquer outra enciclopédia e em geral suas informações, nos mais va-
riados assuntos, são bem confiáveis. Isso é um exemplo de inteligência
coletiva pois cada artigo é mantido por um grande grupo de pessoas
e o resultado é luiitl enciclopédia muito maior que qualquer grupo co-
ordenado conseguiu produzir. Os so#mare por trás da Wikipedia são
simples e não fazem nada mais do que controlar as mudanças no texto
e apresentar a última versãol

B O GoogZe é o mais popular site de buscas do mundo, e foi o primeiro
a, avaliar páginas baseando-se no quanto ela é referenciada (através de
/{nks). Seu método de avaliação das páginas colhe informação sobre o
que milhares de pessoas falaram sobre uma determinada página e usa
essa informação para oidenai os resultados das buscas. Esse método
chama-se PageRank, e é a essência do principal algoritnlo da engane do
Googlel

e O Cena'us, um sistema de recomendação de músicos da Apple embu-
tido no imunes, colete as list.as de músicas dos milhares de usuários e
gela novas lista\s utilizando }ls próprias músicas dos usuários c sugo
rindo a compra de novas músicas relacionadas. Essas listas são ct-iadas
utilizando-se as notas do sistema de avaliação, onde cada usuário avalia
suas músicas, aplicados em algoritmos de inteligência coletiva. Dessa
forma, espera-se oferecer a.utomatica.mente listas de músicas personali
zadas, baseando-se na setnelhança de gostos musicais dos usuáriosl

e A .4mazon, pioneira no uso de inteligência coletiva em lojas virtuais,
possui um sistema de recomendação avançado. A página inicial é to-
talmente personalizada, oferecendo produtos com base no histórico de
compras e de buscas. Para cada produto o site oferece acessórios e ou-
tros produtos sei-nelhal-ates para comparação. Além disso, cada produto
possui avaliações de usuários, e cada avaliação por sua vez também é
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avaliada, valorizando as avaliações mais completas e precisas e assim
facilitando a escolha dos compradores.

Enquanto a Wikipedia explicitamente convida os usuáiios a torna-la cada
vez mais completa e abundante, o Google colete informações disponíveis na
}Veb sem a participação direta do usuário. A Amazon apresenta uln modelo
misto, coletando informações das preferências dos usuários ao gravar seu
histórico de buscas e compras, e ao mesmo tempo estimulando avaliações de
produtos a fim de fornecer uma informação mais completa para um possível
comprador.

2.2 H.estória da inteligência coletiva
O primeiro conceito precursor de inteligência coletiva foi idealizado pelo en-
tomologista William Morton Wheeler, em 1911. Ele observou que indivíduos
aparentemente independentes podem cooperam de forma tão coordenada ao
ponto de parecerem um organismo único. Wheeler notou que esse processo
funcionava entre as formigas, que "trabalham como células de um único ani-
mal sob uma mente coletíva", e chamou a criatura que a colónia parecia
formal de "superorganismo"

Em 1912, Einilc Duikheim pensou na sociedade como a única fonte do
pensamento lógico humano. Em seu livro The E/ementas For'ms o/ ReZá-

gãoKS Llife, ele argumenta que a sociedade constitui uma inteligência superior,
pois transcende o indivíduo ao longo do espaço e do tempo. lsaac Newton
disse "Se vi ntais longe foi por estar de pé sobre ombros de gigantes." , corro-
borando com a idéia de Durkheim de que os conhecimentos adquiridos pela
humanidade ao longo do tempo nos levam a pensar a partir de um patamar
mais sofisticado que as gerações anteriores.

Em 1986, Howard Bloom combinou os conceitos de apoptose), com-
putação paralela e distribuída, seleção de grupos, e superorganisnlo para
produzir uma teoria de como a inteligência coletiva funciona. h/tais balde,
ele mostrou que inteligências coletivas, como colónias de bactérias que com-
petiam entre si, podiam ser explicadas em termos de "sisteilaas adaptativos
complexos" e "algoritmos genéticos" , ambos conceitos anteriormente desen-
volvidos por John Holland.

IApoptose é uin tipo de "autodestruição celular" quc ocoiie de foinla ordenttda c
demanda energia para a sua execução.

2Seleção de grupo refere-se à idéia de que uma característica genética pode fixar-se ou
espalhar-se em cima população devido aos benefícios qite fornecem aos giitpos, se.ja vital
for o seu efeito na aptidão dos indivíduos gentio desse grupo
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A própria I't''orla I'ride T'reórWWWI), idealizada poi Tim Bernets-Lee no
início da década de 90, foi cilada com o objetivo de promover o comparLilha-
mento da informação em un-la esca]a g]oba]. Quando a C'ER]V Oryanãsatãozt
Européenne tour Za RecAercAe ]VucZéaàre, então empregadora de Berners-Lee,
declamou que a tecnologia da W}'rFy poderia ser usada livremente, os meios
para distribuir a informação ainda eram muito rudimentares. Somente por
volta da metade da década de 90, impulsionada pela disputa entre os nave
gadoles /ntervtet EzpZorer e .Netscape AÍauígator, foi atingida a massa crítica
de usuários necessária para a Internet tornar-se mais viável e funcional.

Desde então, pode-se dizer que a força motriz da inteligência coletiva é
a digitalização da informação e comunicação. Isso porque a existência do
hdperZÍnk tornou mais fácil a pesquisa e a criação de páginas. O conheci-
mento pode sei construído e divulgado em uma questão de minutos. Con-t a
Rede cada vez mais popular, a massa de dados disponível vêm aumentando
continuamente, tomando as técnicas de inteligência coletiva cada vez mais
viáveis c eficazes.

Hoje, a quase totalidade das grandes empresa baseadas na Internet faz
uso da inteligência coletiva para conhecer melhor seus clientes e assim ofere-
cer serviços cada vez mais personalizados. O usuário comum, por sua vez,
tornou-se uma poteitcial fonte de informação, contribuindo com essas empre
sas e com os outros usuários, e usufruindo da inteligência coletiva, construída
pela própria sociedade, para facilitar cada vez mais sua vida.

2.3 A Web 2.0 e a inteligência coletiva
Web 2.0 é o termo utilizado para designar o conjunto de novas tendências nas
aplicações da Internet. E amplamente difundido que a essência da Web 2.0
é a inteligência coletiva. Afinal, uma de suas principais características é a de
incentivar a participação e a interação dos usuários. Tim O'Reilly descreveu
os sete princípios da Web 2.0:

e A platafol'i'na é a Rede: companhias ou usuários que utilizam li-
cenças tradicionais para seus so#mare precisam lidar com a execução,
atualizações periódicas para manter novas versões e escala de se/fware
e Aardmare para atender aos níveis de demanda. A maioria das com-
panhias que fazem parte dos ccasos de sucesso da Web 2.0 não vendem
licenças, mas simplesmente prestam um serviço. O consumidor final
utiliza esse serviço através de um navegador. Todos cuidados que en-
«l«m executar, manter e escalar o soP««are e o Aard«,are são trans-
parentes para o usuário final, ficando a cargo do provedor do serviço.
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O usuário dispõe da última versão do soXware, que está disponível 24
horas por dia, sete dias por semanal

Explorar a inteligência coletiva: a questão central pata o sucesso
das aplicações Web 2.0 é col-no efetivamente é utilizada a informação
que os usuários fornecem. Um serviço mais personalizado poderá ofe-
recer um conteúdo mais adequado às necessidades do usuáriol

e Dados exclusivos como vantagem competitiva: grandes conjun-
tos de dados contendo informações de difícil acesso ou personalizadas
constituem um diíbreiicial da aplicação. Na Web 2.0, a informação dc
qualidade é uma grande vantagem competitiva. Não se pode replicar
Craiglist, eBay, Flickr ou Google simplesmente replicando seus so#-
mare. Os dados gerados a partir da inteligência coletiva dos usuários
são extrema.mente valiosos pois melhoram a aplicação continuamentel

Desenvolvimento contínuo: companhias Web 2.0 lançam seus pro-
dutos antes para envolver seus usuários e receber /eedbacks importantes.
Elas iteram freqüentemente em reZeases cle curto espaço de tempo. As
aplicações são preparadas para capturar métricas sobre como a nova
funcionalidade está sendo utilizada, como está sendo recebida, e por
quem. Os ciclos curtos de desenvolvimento permitem utilizei o /eed-
back do usuário para incorporar mudanças no produto, e construir uma
aplicação mais adequada às necessidades dos usuáriosl

e Modelos de programação mais simples: modelos de desenvol-
vimento mais simples são mais facilmente acentos e reutilizados. As
aplicações devem usar modelos de programação simples e seguir padrões
abertos que imponham menos restrições de licença. Assim, além de se
aproveitai da constante evolução dos padrões abertos com pouco custo
adicional, as aplicações t.ornam-se mais fáceis de ma.nter e atualizarl

e Software independente de plataforma: Aplicações multa-plataforma
são mais valiosas pois atingem mais camadas sociais e culturais. Ser in-
dependente de plataforma também traz mais confiança para o usuário,
pois assim passam a existir diversas alternativas de se chegar à aplicação,
sendo menores as chances de se perder o tempo de aprendizado e os
(la(los inseridos n?l aplicaçãol

e Enriquecer' a experiência do usuálio: O sucesso do AJAX impul-
sionou o }Luinciito do uso (le interfaces de usuário (Uls) mais ficas ein
aplicações Web 2.0. Outras alternativas para a criação de Uls ricas
são o Adobe Flash e o Microsoft Silverlight. As animações e trocas de
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dados assíncronas utilizadas nessas linguagens proporcionam interfaces
mais atraentes e intuitivas.

2.4 Classificando a inteligência
Podemos classificar a inteligência 3 em explícita, implícita e derivada. A
Figura 2.1 ilustra onde encontramos cada um dos tipos

A infornaação explícita é aquela que
o usuário fornece à aplicação, podendo
surgir na forma de opiniões, tais ou re-
comendações. Já a informação implícita
é a que o usuário fornece geralmente fora
da aplicação e é encontrada em b/ogs, wí-
kÍs ou comunidades. O último tipo é o
derivado da análise e da agregação dos
dados coletados. A inteligência derivada
é mostrada no topo da pirâmide como
sendo o produto da informação agregada
das duas outras partes.

Os dados podem ser encontrados sob
a forma estruturada e não-estruturada.
Os dados, quando estruturados, pos- Figura 2.1: Classificando a in-
suenl uma forma. bem definida, e pode- formação gerada pelo usuário l21.
mos extrair a informação de forma mais
direta. As notas dadas pelos usuários a um produto ou os itens por eles conl-
piados constituem exemplos de dados estruturados. Dados não-estruturados
tipicamente estão sob a forma de texto. Opiniões, poses em fóruns de dis-
cussão e blogs são exemplos de dados não-estruturados

A
Engin». Clusbring,
Seanh, Web and

Text Mhing

g

Reüows, Tais
Bookma rks
Recommerldaüons

2.4.1 Inteligência explícita
A inteligência explícita pode surgir na forma de opiniões, recomenda.ções,
faggãng ou votações.

Utila recomendação de um amigo ou de uma pessoa influente pode ter
um grande impacto em outros usuários de uin mesmo grupo. Na rede social
profissional Z,{nked/n é possível receber recomendações de colegas de traba-
lho ou de chefes, o que pode causar uma boa impressão para os headAunters.

3Utilizamos o teimo ánteZãgêrzcáa. para a informação que é coletada e processada cona
a finalidade dc fornccei iml serviço dais adeqitado ao listtário, ou se.ja, é a n)atéria-prima
dos algoritmos de inteligência coletiva.
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Além disso, opiniões ou comentários de unia experiência com um produto ou
serviço são relevantes para outros usuários interessados nesse tópico, especi-
almente se dentro do mesmo contexto de uso.

Zaggeng é o ato de associar palavras
chave ou rótulos a un-l conteúdo, que

...âPWn*,pode ser um artigo de um b/og, um item

:=!;' :==r :T=:.=:==
:.*r!"" ;'@%« l

ao mesmo tempo uma forma sucinta de
solicitar informação do usuário. As tais

$: ÜIÜ'.{.ItltBFçldtlhtlva' l também podem ser geradas por proas
srt!$$éBh8m'36s sionais contratados ou mesmo automati

contente atr?tvés de algoiitmos que ana-
lisem o conteúdo. Essas tais são usadas

Figura 2.2: Nuvem de para classificar dados, conectar pessoas,
tais "esférica" do site ;judar usuários em buscas e permitir
macmagazine . com. br .:ma navegação dinâmica pela aplicação

através, pot exemplo, de uma "nuvem de
Éags" . A Figura 2.2 ilustra uma nuvem de tais mostrando as palavras-chave
mais populares no site macmagazine . com.br, um bZog brasileiro especiali-
zado eln notícias relacionadas à Apple. Eni uma nuvem de tais, o tamanho
da fonte da tag é proporcional à sua freqüencia de ocorrência.

As votações constituem uma outra fora-na de envolver o usuário e as-
sim conseguir informação útil. A iniciativa da Amazon em permitir que as
avaliações de produtos recebessem notas estimulou contpradores a avaliarem
mais e com mais qualidade seus produtos comprados, criando um rico banco
de dados de experiências, extremamente útil a. cada tu]] dos específicos grupos
de possíveis compradores.

Nuvem
do

2.4.2 Inteligência implícita
Tipicamente aparecendo sob o formato de texto livre e não-estruturado, a
inteligência implícita pode ser encontrada em b/oys, mensagens de bate-papo,
zoãkÍs ou comunidades. Um usuário expressa sua opinião on/íne escrevendo
em seu blog ou respondendo a uma questão em uma comunidade. Graças aos
sistemas de buscas e de b/og-trackÍng esta informação pode ser tllodelada e
disponibilizada de forma estruturada.

Podemos enriquecer ainda mais uma aplicação minorando e adregando
dados externos. Um processo conhecido como weZ) eram/áng j101 nos permite
visitar de forma automatizada uma parte da Internet em busca de dados es-
pecíficos. Digamos que temos interesse no negócio de aluguel de carros. Com
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o objetivo de estudei o mercado ou mesmo informar melhor os clientes, pode-
mos coletar dados na Internet em b/ogs especializados, revistas automotivas
ou safes de turismo.

Outro exemplo de onde podemos encontrar inteligência implícita são os
ÓJogs, que são diários online eni que as informações são dispostas iia lidem
cronológica inversa. A blogosfera - a coleção de bZogs na Rede - é grande
e desce rapidamente. O Technorati, um site especializado na blogosfera,
proporciona buscas em mais de 112,8 milhões de ó/ogs l71. O sucesso do
Twitter direcionou a atenção também aos mácroólogs, versões simplificadas
dos tradicionais bZogs, e fontes de informação valiosas, como veremos nos
capítulos seguintes. Com um ÓJog sendo caiado virtualmente a cada segundo,
a blogosfera é uma importante fonte de inforn:tição a ser usada para agregar
inteligência a uma aplicação.

2.4.3 Inteligência derivada
A inteligência derivada é obtida a partir das outras através de técnicas com-
putacionais, constituindo no produto de fato da inteligência coletiva

O processo de encontrar padrões e tendências usando algoritmos aut(»
matizados em grandes conjuntos de dados, que de outra forma não seriam
percebidos, é conhecido como mineração de dados. Quando os dados estão
sob a forma de texto, esse processo é chamado de mineração de textos. Outro
campo relacionado é o de recuperação de informação, que lida com a busca de
informação através da análise de documentos. A mineração de textos na Web
tem como objetivo encontrar padrões a partir dos dados não-estruturados en-
contrados na rede.

Análise de cZwster e análise pre-
ditiva são componentes centrais da
nüneração de dados. As técnicas de
c/uster permitem a classificação, de
usuários ou de conteúdo poi eles ge-
rados, em grupos. Análise predi-
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Os sistema.s de recomendação oferecem conteúdo relevante aos usuários.
Podemos construir sistemas de recomendação através da análise de conteúdo,
interações de usuários ou de uma combinação de ambos. Esses sistemas
usam entradas do usuário pala oferecer uma lista de itens recomendados.
Eles podem usei como enfiada iteits da lista de compras do tlsuário, itens
comprados a.ntetiormente, informações pessoais do usuário como idade, sexo
e endereço, ou mesmo preferências expressas através de opiniões e históricos

Quando as opções de recomendação são muito numerosas, como em sítes
de compra como a Amazon, oferecer sugestões precisas e de forma rápida
pode ser uma tarefa bem complexa, seja devido à pouca interação com o
usuário, seja pelo grande número de itens no catálogo ou por uma possível
incoerência nas preferências (lo ttsuáiio (por exemplo, devemos ter cuida(lo
ao avaliar um item, comprado como un] presente para ouvia pessoa, para
futuras recomendações).

2.5 0 poder e os limites da Inteligência Clo-
letiva

A percepção do computador como ferramenta colaborativa pode ser notada
muito antes de sites de recomendação, ou sitas em que a base é a contribuição
do usuário, como Wãkápedáa ou F'lacar. Em 1968, o chefe da Agência de Pes-
quisa em Projetos Avançados (ARPA -.4duamced ResearcA Project .4gencZ/),
Doutor J. C. R. Licklider, não somente descreveu os computadores como dis-
positivos para realizar cálculos ou simples sistemas de comunicação, como
também os descreveu como sistemas colaborativos. Segundo Licklider, qual-
quer problema digno de sei resolvido possui apenas algtunas pessoa-s que
podem contribuir eficazmente em sua solução, essas pessoas devem cooperar
intelectualmente de tal forma que suas idéias sejam expostas e discutidas.

O wákí, desenvolvido por Ward Cunninghamas em 1995, é apenas uma
das provas dc que Licklider era um visionário. O sistema de Cttnningha-
mas permitia escrever documentos de forma coletiva. Mas somente em 2001
a massa crítica foi atingida para o wák{, quando Latry Sanger and Jimmy
Wales criaram a Wikàpedáa, uma enciclopédia aberta em que qualquer um
que dose.ltLssc contiibuír poderia agregam informação. Eles acicditavt\ni que
atigindo a massa crítica suficiente, a verdade surgiria através do consenso.
Não entrando no mérito se a informação é ou não confiável, esta enciclopédia
virtual possui 10 vezes mais artigos do que a maior enciclopédia convencional
existente l51(mais cle 665 mil artigos comparados à 65 mil, da Encyc/opaedãa
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Brãtarzmáca, em 2005).
Buscando aproveitar-se dessa contribuição en] massa, muitas empresas de-

cidiram disponibilizar suas interfaces de programação com o intuito de rece-
ber contribuições de desenvolvedores, surgindo assim os mesa-ups, aplicações
que ulleni serviços de vários dizes. Um exemplo é o /zo'usíngrnaps.com que
distribui anúncios imobiliários presentes no cra g/ást.com nos mapas GoogZe
.A/aps, de acordo com a localização do imóvel. Os mass-'ups multiplicam o
poder dos serviços originais, combinando-os de formas antes não pensadas
pelos seus criadores e oferecendo ferramentas inteiramente novas na Web.

No entanto, uma das grandes questões da inteligência coletiva é a con-
fiança e a credibilidade, que são definidas de acordo com a experiência do
usuário, podendo comprometer gravemente a aplicação.

Sistemas que depen(lem dtl cola,boiação de usuários anónimos precisam
garantir a veracidade das infon)loções fornecidas pelos usuários. Em alguns
casos, o usuário pode acreditar que a informação que está fornecendo seja
verdadeira, mas a fonte pode ser duvidosa ou não ter base científica com-
provada. Em outros casos, pode haver a má intenção do "colaborador" , que
pode utilizei da visibilidt\de cla aplicação pala pioniovet causas pessoais, ou
mesmo alterar o conteúdo inserindo informações propositadamente falsas.

A Wikipedia, por exemplo, enfrenta problemas como esses e tenta con-
trolar abusos por parte dos usuários através de seus moderadores, que ins-
pecionam constantemente as atualizações. Além disso, seus organizadores
estudam o b]oqueio da a]telação de artigos que ten]lai-n at.ungido um nível de
estabilidade e completude de conteúdo, reduzindo assim a base a ser contro-
lada e os riscos de ataques maliciosos.

Outro piobleintt que encontitunos é }l falta de enteiidiinento enfie os co-
laboradores, que podem ter foriliações em áreas distintas e usar termos que
diminuam o entendimento entre os demais. Por mais competentes que os
participantes sejam, a inteligência individual ainda é limitada, e eles ten-
dem a interpretar os termos de acordo com o seu conhecimento prévio. Por
exeillplo, o termo "ágil" t,em iiill significado na, computação que transcende
agilidade e rapidez, o que seria a interpretação natural em qualquer outra

O poder da inteligência coletiva reside justamente na cooperação con-
junta das pessoas. Ao contribuírem de forma coordenada, elas geram in-
formação bastante valiosa, seja por ela ser exclusiva, seja pelo conhecimento
que contém. Se houver uma forma automatizada de coletar, processar e utili-
zar essa informação, e é isso que as técnicas de inteligência coletiva oferecem,
seleinos ctLpazes (le poli(lensai o coiiliecinlento de ttiilllatcs de indivíduos, se.}a
qual for a sua posição geográfica.

área
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Capítulo 3

Modelagem e implementação
do suporte à inteligência
coletiva

Para relacionar usuários entre si ou com conteúdo precisamos de uma lin-
guagem comum para comparar a relevância entre itens, entre usuários ou
entre itens e usuários. Podemos obter informação através do conteúdo já
disponível, o que é feito através dos sistemas de recuperação de informação.
Através dos dados de interação dos usuários também podemos coletat in
formação, a fim de detectar relações significativas. Além disso, dado que
grande parte da informação está disponível sob a foiina não-est.ruturada de
texto, é impoitêu)te esclaiecern)os colho transfoliiiai esses dados brutos eira
metadadosi

Neste capítulo apresentamos alguns conceitos em inteligência coletiva,
mostrando como representar a informação, que pode ser coletada de fontes
diversas. Também introduziremos o conceito de similaridade entre velares
de tettnos, uln tipo de repiescntação iiiuito tltilizado na mineração de text.os.
Por fim, faremos uma breve explanação a respeito dos tipos de conjunto de
dados que podemos encontrar nos problemas em recuperação de informação
Esses conceitos são importantes pala entendermos nlelllor como funcionam
os algoritmos que aplicaremos nos capítulos a seguir

l ivletadados, também chamados de metaiitforillação, são os dados usados para descrever
outros dados. Os metadados forllecem informações sobre aspectos do conteúdo do dado
descrito. Pala arquivos cle texto, por exemplo, os metadados podem informar sobre o
asstuito, o autor, o núineio de palavras ou quando o texto foi escrito. O conjunto de
metadados de um item tios fornece detalhes importantes que podem ser utilizados em
técnicas de inteligência. coletiva

23



CAPITUL03. MODELAGEMElh'lPLEN4ENTAÇAODOSUPOliTEA IC24

Purchase. Contributo.
Re(»mme nd. View
Tag, Rate, Sabe, Bookmaü

Figura 3.1: Modelo nus
arando a relação entre as en-
tidades: usuários. itens e

metadados jll.

3.1 'B"T / e elUsuários e itens
Como mostrado no modelo da Figura 3. 1, a maioria das aplicações geralmente
consiste em usuáhos e itens. Aqui entendemos por item qualquer entidade de
interesse na aplicação. Itens podem ser artigos, tanto escritos por usuários,
como pot profissionais coiitltLtados; vídeosl totosl poses de bZogsl perguntas
e respostas em comunidades e fórunsl ou produtos e serviços à venda. No
caso das ienes sociais, onde o objetivo é conectar os usuários entre si, estes
também são considerados um tipo de item.

Uni item pode ser associado a metadados, que podem sei palavras-chave
criadas por profissionais ou extraídas por algoritmos que analisem o conteúdo,
tais criadas por usuários, avaliações em texto ou notas numéricas, ou qual-
quer outro dado que forneça um nível mais alto de informação e possa ser
usado para relacionar itens semelllantes.

Quando o usuário é considerado um item, os metadados a ele associa-
dos geralmente não são baseados em conteúdo (como os exemplos de itens
apresentados acima), mas sim baseados eln atributos e ações dos usuários.

Metadados podem sei gerados levando-se en] conta os athóuÉos do usuário
ou do item. A informação a set extraída de atributos do usuário é tipicamente
dependente do domínio da aplicação. Exemplos de atributos de usuários
são idade, sexo, localização geográfica, profissão, receita e nível escolar. Da
mesma forma, quando não consideramos o usuário como item, podemos ter
atributos associados. Um produto, por exemplo, pode ter preço, nome do
autor ou fabricante e data de lançamento ou fabricação.

Além de atributos do item, podemos geral metadados a partir da análise
do conteúdo de um documento. Como veremos mais detalhadamente nos
capítulos seguintes, jú foram realizados muito trabalhos ilíw áreas de recu-
peração da informação e mineração de textos para extrair e estruturar os
dados de um texto. O título, o subtítulo, as palavras-chave e a freqüência
das palavras em um documento fornecem informações que podem ser apto
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veitadas e convertidas em metadados para um item.
Out.ra fonte para a geração de metadados é a análise das ãnterações entre

usuários e itens. Interações do usuário fornecem um conhecimento valioso
sobre preferências, interesses e costumes. Algumas ações explicitam as in-
teiiçõcs do usuário, como comprar um produto, dai ulnEuiota tl um iten-t ou
votar. Outras ações são mais complexas de interpretar, tais como decidir se
o simples fato de o usuário entrar em uma página contendo unl artigo signi-
fica se ele gostou desse item. Essa interação pode ser usada para construir
metadados para o item e para o usuário. Os metadados gerados a partir de
interações são úteis, por exemplo, para sabermos em que tipo de itens um
usuário estaria interessado ou que grupo de usuários estaria interessado em
um novo item.

3.2 Representando a informação do usuário
O perfil de um usuário consiste em um grupo de atributos variáveis in-
dependentes que podem ser usadas para descievel o item de interesse. Os
atributos podem ser numéricos - comi uin conjunto de valores contínuos, por
exemplo, a idade do usuário - ou nominais - com um valor não numérico ou
um conjunto de sthngs associadas. Adicionalmente, atributos nominais po-
dem tanto ser ordinaás - valores que possam ser ordenados, como pequeno,
médio e grande - como categóricos - valores não ordenáveis, como cor dos
nlllr)q

Os atributos não são todos iguais quanto às suas capacidades de previsão.
Dependendo do tipo de algoiitmo de aprendizagem utilizado, os atributos
podem ser normalizados - convertidos para uma escala de lO ll. Os al-
goiitmos podem utilizar atributos numéricos ou nominais como entrada de
dados. Além disso, atributos numéricos e nominais podem ser convertidos
de um formato para outro, dependendo do tipo de algoiitmo utilizado. Por
exemplo, a idade de um usuário pode ser convertida ein um atributo nominal
através da criaçã.o de categorias, por exemplo, "adolescente" para usuários
com idade inferior a 18 anos, "jovens" pala aqueles entre 18 e 25, e assim
sl tcessivamente.

Além dos atributos do usuário, suas interações com a aplicação ofere-
cem dados importantes para aprender sobre seus comportamentos, agrupar
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usuários semell-tentes (através de cZuslers2) oii fazer uma previsão. O i-número
de vezes que um usuário conectou à sua aplicação em um período de tempo,
o tempo ialédio em que ele permaneceu conectado e o número de itens ad-
quiridos são exemplos de atributos derivados que podem sei usados como
ci-ttiada pala técnicas de clustering e constrtlção de modelos preditivos.

3.3 Análise baseada em conteúdo e filtragem
colaborativa

Aplicações com o foco no usuário tentam agregar valor para os usuários
utilizando a inteligência coletiva para personalizar o sete. Há duas abordagens
básicas para personalização: baseada eni conteúdo e baseada. em interações.

As abordagens baseadas em conteúdo analisam o conteúdo para construir
uma iepiesentação estruturada. Termos ou frases (vários tenros em uma
linha) constantes em lml documento são normalmente utilizados para criar
esta representação. Os termos são convertidos em sua forma básica (raiz
lingüística) por um processo conhecido como sÉemmáng. Os conjuntos dos
tenros com os seus pesos (freqüências de ocorrência) associados, comumente
conhecidos como velares de dermos, tepiesentam os metadados associados ao
texto. A similarídade entre dois itens é n-cedida através da similaridade entre
seus vetores de termos.

O pelíil de uin usttátio também pode ser construído pela análise do con-
junto do conteúdo cona a qual ele interagíu. Nesse caso, o perfil do usuário
terá o mesmo conjunto de termos que os itens, permitindo calcular a simila-
ridade entre unl usuário e um item. Sistemas de recomendação baseados em
conteúdo desempenham um bom trabalho ao encontrar itens relacionados,
luas nao coliseguern ptcvei a qualidade do item - cluão popular é o item ou
o qua.nto um usuário irá gostar desse item. Para responder a essa.s questões
os métodos baseados em interações são mais adequados.

As abordagens baseadas em interações (ou colaborativas) visam usar a
informação fornecida através das interações dos usuários para prever itens
de interesse para um usuário. Por exemplo, em um sistema onde itens são
avaliados por usuários, uma abordagem colaborativa irá comparar os padrões
na avaliação de it.ens entre os usuários com o objetivo de prever quais novos
itens seriam (lc int.desse pala cadputsuário. O objetivo é buscar siiniltn-idades

2Em mineração de dados, c/ustehng é o nome dado ao conjunto de técnicas que
atribuem instâncias de um conjunto de dados a subconjuntos, chamados de clusters,
agrupando-as de acordo com algum clitétio de siiililaiidade. Também chamada de a.ílá/ásc
de cluster, essa é uma técnica de aprendizado não-supervisionado, diferentemente de redes
neurais ou árvores de decisão.
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entre os nletadados de un] usuário com os de outros e recomendar produtos
desejados por eles. Os itens mais apiedados ou mais populares em um de-
terminado segmento da população de usuários surgirá com frequência no
histórico de interações - visto ou comprado mais frequentemente, por exem-
plo. A fieqüência de ocorrência no histórico de interações e as avaliações
realizadas dos itens pelos usuários são indicativos da qualidade do item para
o seu segmento da população. Como exemplos de sítes que usam filtragem
colaborativa podemos incluir Amazon, Google e Netflix. Os métodos base-
ados em interações têm as vantagens de serem independentes da linguagem,
e de não precisarmos nos preocupar com as particularidades de cada língua
ao aplicarntos os algoritmos em um conteúdo.

Há duas principais abordagens em filtragem colaborativa: a baseada em
nieniória c a bíiseada eni modelos. Eni sistema.s basetLdos em nienióiia, unia
medida de similaridade é usada para localizar usuários semelhantes e, em se-
guida, é feita uma previsão usando a média ponderada das avaliações desses
usuários. Esta abordagem pode ter problemas de escalabilidade e é sensível
a conjuntos de dados esparsos. Já um sistema baseado em modelos visa
construir uin modelo de previsão usando unia técnica de aprendizagem com
put.acional: álgebra linear, métodos probabilísticos, pedes neurais, clusters,
etc. Uma vez que o modelo está construído, essa abordageill geralmente é
computacionalmente mais eficiente.

3.4 Representando a inteligência a partir de
textos não estruturados

Nesta seção apresentamos como representar textos não estruturados. Utiliza-
mos o conteúdo (lo texto ptua ciiat os íezmos e os velares de telhas, usados

pala representar os metadados associados ao texto. Essa representação, bem
como a forma de extrai-la a pa.ruir do texto, é a base das est.roturas de dados
utilizadas nos experimentou dos capítulos seguintes.

Consideremos um exemplo onde o texto a ser analisado é a frase "Inte-
ligência Coletiva é um campo da Mineração de Dados" . Em sua forma mais
básica, um documento de texto é composta de ter'mos, palavras que apare
cem no texto. Nesse exemplo, existem nove termos. Quando os termos são
unidos, eles formam frases. "Inteligência Coletiva" e "Mineração de Dados"
são frases úteis em nosso documento.

A representação do À/ode/o de Espaço UeÉohaZ é um dos métodos mais
comunlente usados para reptesentat um documento. Cloro mostrado na Fi-
gura 3.2, unl documento é representado por um vedor de termos, que consiste



CAPÍTUL03. MODELAGEMElh4PLEh4ENTAÇAODOSUPOIWEÀ 1(28

em termos que aparecem no documento e um peso relativo de cada um dos
termos. O vedor de termos é uma representação de metadados associados a
um item. O peso associado a cada termo é um produto de dois cálculos: a
.frei'üêncàa do teimo e a .keq'üência inversa no documento.

Vetar de palavras

Figura 3.2: Representação do texto por um vetar de termos

A /reqüêncàa do termo é uma contagem de quantas vezes o termo aparece
no documento. Palavras que aparecem muitas vezes podem sei mais rele-
vantes para o tópico de interesse. Dado um determinado domínio, algumas
palavras aparecem com mais frequência do que outras. Por exemplo, enl um
conjunto de livros sobre Java, a. palavra "lava" aparecerá com freqüência.

Por outro lado, existem palavras que tem uma freqüência não tão alta,
mas são muito importantes. Apesar da palavra "Java" ser importante em
livros sobre Java, e possuir uma freqüência bastante alta nos textos sobre
esse asstmto, ela possui um poder quase nulo quando queremos distinguir os
textos entre si. Temos que introduzir um naecanismo que atenue o efeito de
unia palavra rrzwáto mais freqiiente ser muãfo relevante. Esta é a motivação
po t M da jreqiiêvLcãa ãnuersa no documento(IDF).

A IDF tem como objetivo reforçar termos que sao menos freqiientes. Seja
n o número total de document.os de interesse, e ni o núlBero de documentos
em que um determinado termo aparece. A IDF para um termo é calculada
da seguinte forma:

ÍW. - /og l -= 1 . (3.1)

Assim, se un] termo é raro, mas pode ser importante pala distinguir
documentos, como por exemplo "Spiing" , "Hibernate" ou "Swing" , sua ídy
é alta, enquanto um termo como "lava" terá uma {aF baixa. Note que se um
teinto aparece en-l todos documentos, sua IDF é Zog(1) = 0.

Termos que aparecem comumente, como um/üma, o/a ou em, não agre-
gam tanto valor iia representação do documento. Essas palavras são conhe-
cidas como stop moras, e as removemos do vedor de termos. Termos também

Z
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Figura 3.3: Um
exemplo de fluxo
para a análise clo

texto lil.
Tokenization }--,+l Nornnalize

Eliminate
Stop Words

Stemming

são convertidos pala minúsculas. Aléiii disso, através do pioccsso conhe-
cido como stemmáng, transformamos as palavras em suas formas básicas (ou
raízes), com o objetivo de eliminar plurais ou variações de gêneio. A posição
das palavras, por exemplo, se elas aparecem no título, no subtítulo ou no
corpo do documento, também pode influenciar o peso relativo dos termos
utilizados ptua representar o documento. Além disso, sinónimos podem ser
usados pala agrupar teinaos no vedor.

A Figura 3.3 mostra os passos na análise do t.exmo. Os passos são:

e Separrzção e7r], íoAe'rl,s: extrair as palavras pai'a gerar os termos. Em
alguns ca.sos poden-t ser extraídas frases ao invés de palavras.

e JVorma/ázação: transfol'mar os termos em um fol'mato padrão, poi'
exemplo, convertendo-os em minúsculas.

e .E/ámÍnação de paZauras indesejadas: retirar do vedor as stop words ou
palavras que não queremos levar eln consideração. Por exemplo, se
o texto analisado for um código-fonte, podemos eliminar as palavras
reservadas da linguagem.

© Stemmárzg: transformei as palavras em suas formas básicas, eliminando
variações de género e grau

Uni documento grande certa.mente tet-á mais ocorrências de um termo
do que um documento semelhante de menor tamanho. Portanto, dentro do
vedor de termos, os pesos dos termos são normalizados, de forma que a soma
dos quadrados dos pesos de todos os ternaos do vetou seja igual a um. Esta
nora-nalização possibilit.a a comparação de documentos através da medida de
similaridade entre os seus vetores de termos, tema da próxima seção.

Até agora, temos o conhecimento de o que é um vetor de termos e ad-
quirimos algum conhecimento básico de como eles são computados. Vamos
detalhar agora a forma de calcular as similaridades entre eles. Um valor ele-
vado da medida de similaridade indica que um item tem muito em comum
com outro. Um item cujo vetor de termos tenha uma alta similaridade com-
putada ao vetou de um usuário sela muito relevante para o usuário a idéia
é (lue se pudennos consttuii unl vetou dc teimou pala o usuário, eíitão esse
vedor terá uma alta similaridade aos vetores de termos de itens que sejam
relevantes a esse usuário
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3.5 Calculando similaridades

Um vedor de termos é um vedor em que a direção representa a medida dos
pesos dos termos. Um vel,or de termos tem várias dimensões, podendo che-
gar a milhares ou até a milhões, dependendo da aplicação. Vetoies multi-
dimensionais são difíceis de visualizar, mas os princípios usados podem ser
ilustrados através de um vetou bidin-tensional, como inostiaclo na Figura 3.4

Dada uma representação vetorial, nor-
malizamos o vetou para que seu compri-
mento seja de tamanho l e então compa-
ramos os vetores calculando a similaridade
entre eles. Pala isso, calculamos o produto
entre as freqüências normalizadas de cada
vedor, termo a termo, e então dividimos o
resultado pelo produto das normas dos ve
fores:

Y

(-, -.,, ..f. -y )

Simllartty =

v2

'çl Lengh =

NortTlalized vector =

s- («: .«, + y: .g,)

'«? + z/? v«8 + z/:
(3.2) Figura 3.4: Calculando a simula.

cidade entre ui e u2 jll.

Até agora, analisamos o uso de vetores de termos para representar meta-
dados associados ao conteúdo. Também entendemos coilio calcular similíui-
dades entre os vetores de termos. Atola da.Lemos mais um passo ao introduzir
os conjuntos de dados. Algoritmos utilizam os dados como entrada pala a
análise. Estes dados consistem de várias instâncias representadas em um
fora)lato de tabela. Com base em como os dados são preenchidos na tabela,
podemos classificar o conjunto de dados em densamente povoados ou espar-
sos, a.ssim como em um vedor de termos.

3.6 Tipos de conjuntos de dados
Para ilustrar os dois tipos de conjuntos de dados usados como entrada por
algoritmos de aprendizagem, considerei-nos o seguinte exemplo:

Sejam .4, B e C' três usuários. Cada um possui os atributos idade, sexo
e minutos gastos no site por dia. A tabela abaixo ilustra os valores dos
atributos para cada usuário. Esses dados podem ser usados em um método
de cZwster ou para construir um modelo de previsão. Por exemplo, idade e
sexo podem ajudar a prever o número de minutos gastos no safe.
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Minutos gastos no site poi dia
25
20
3()

No conjunto de dados do exemplo, a idade é de fato útil para preverlnos
o número de minutos gastos - o número de minutos gastos é inversamente
proporcional à idade do usuário. Assim, um simples modelo linear é adequado
pala calcularmos os minutos (minutos

Podemos dizer que o conjunto de dados do exemplo é densa.mente po-
voado. Note que, a medida que adicionamos usuários ao nosso conjunto,
o número de linhas aumentará. Esse tipo de conjunto de dados possui as
seguintes características:

e ]Maãs Zárzhas que coZwnas: o número de linl-tas é tipicamente pouco maior
que o número (le colunasl

e O conlunÍo de dados é completamente povoado: existe um valor para
cada célula.

O outro tipo de conjunto de dados, de alta dimensão e esparso, é uma
generalização da representação dos vetores de termos. Considere os vídeos
assistidos no site youtube . com pelos usuários .A, -B e C. Seja rz o número de
vídeos existentes no site. Uma representação desse conjunto de dados pode
ser dada com as colunas representando os vídeos, as linhas representando os
usuários, e o valor l na posição (á,.j) se o usuário { assistiu ao vídeo .j:

Usuário l Vídeo 1 1 Vídeo 2
A l l
B l l l l
C

Vídeo n

l

Esse tipo de conjunto de dados tem as seguintes propriedades

e O rtámzero de colunas é grande: por exemplo, se tivermos como conjunto
de dados os livros de uma biblioteca ou os produtos de uma loja onlánel

O corÜunÉo de dados é esparso: existem poucas células com valores não
nulos;

. Podemos represevttar os dados como um uetor mutti-dãmevtsioTtal: co-
lunas correspondem às dimensões e o valor de cada célula corresponde
ao peso associado a essa dimensão.

Usuário Idade Sexo
A 25 M
B 30 M
C 2() F



CAPÍTULO 3. MODELAGEM E IN4PLEh4ENTA ÇÃO DO SUPORTE À ICB'2

YouUD
Nome Vídeos Channds

Collectivo Intelllgence - The Vlsion

Search

a
Crente Account a' Sign in

Subscdpüons History l.Upload

p'b'UI'i.ü.i;.ü..
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» More From: psbob]
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a

Ê' # # Ír )+ Raüngs disabled

Favodte + Share + Playtlsta Flag

0.m/3U Í .l-i1 360P 4 l .r

4.753 views

Figura 3.5: Recomendação de vídeos relacionados no site youtube . com

Essa representação é útil pata encontiarnlos usuários com preferências
semelhantes e é conhecida como mzaÉhz usuáho-atem. Se representarmos
esse conjuntos de dados de forma transposta, com os vídeos nas linhas e os
usuários nas colunas, podemos calcular a similaridade entre vídeos baseando-
se na inteiação dos usuáiios. Essa análise pode ajudam na recomendação
de vídeos relacionados, como é feito no próprio HouTube(Figura 3.5), ou
na [ocadora virtua] ]VeZHãz, que chegou a oferecer ] mi]hão de dó]ares para
quem melhorasse a eficácia de seu algoritmo de recomendação em pelo menos
io% l41 1sl.

3.7 Clonclusão

Colmo puden-tos observar, os dados que precisamos estão à disposição de várias
formas, e devemos entendê-las a fim de construir ferramentas que cometem
esses dados. Para armazena-los, devemos levar em consideração as estruturas
de dados que serão úteis para aplicarmos as técnicas de inteligência coletiva.

No próximo capítulo, veremos o primeiro experimento, envolvendo os
dados temporais da rede social de microblogs Twitter. Através da colete de
posta dos usuários e da criação de vetores de palavras, estudanaos a influência
de eventos populares iio coinpoitainento dos usuários. Quando nos icferintos
a eventos populares, estamos falando tanto de eventos imprevisíveis, como a
morte do cantor .A/!cAaeZ JacAson, quanto eventos corriqueiros e esperados,
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como a comemoração do 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos.
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Capítulo 4

Influência de eventos populares
no Twitter

Os microblogs têm multiplicado as fontes de informação em tempo real de
uma forma nunca antes vista. O Twitter, representante maior e site pio-
neiro nesse estilo, recebe centenas de posta por segundo. Idealizado em 2000
em unia reunião da companhia de podcastárzg Odeo, hoje possui aproxima-
dameiate ll milhões de usuários e é alvo de diversos estudos e estatísticas
relacionados principalmente ao impacto de eventos externos no volume e
conteúdo escrito.

R.ealiztLmos um experimento com o Twitter, através da colete de posta
e da criação de vetores de palavras, com o objetivo de verificar a influência
de eventos populares no comportamento dos usuários do Twitter. Queremos
observar se, ao ocorrer um evento popular, há alguma mudança significativa
na freqiiência de palaxaas relacionadas e se é possível criei uma feiiamenta
de alarme para detectar eventos através dessas mudanças.

4.1 Hlistória do Twitter
O Twitter foi idealizado em 2000 em lama reunião da companhia de pod-
castãng Odeo, numa tentativa de criar um novo produto. Na reunião, Jack
Dorsey sugeriu o uso de SMS pala se comunicar com um pequeno grupo, um
conceito inspirado pelo já existente serviço de mensagens Sh'lS TXTMob l21
O primeiro protótipo do Twitter foi usado como uni serviço interno da Odeo,
na comunicação entre os empregados. Em outubro de 2006, Biz Stone, Evan
Williams, Jack Dorsey e outros membros da Odeo criaram a Obvious Corp(»
ration e compra.ram a Odeo e todos seus don-tínios, incluindo o Twitter.com.

O Twitter se tomou uma empresa própria em abril cle 2007, mesmo alto

35
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eln que ocorreu o evento onde se projetou para o mundo. No festival S'Data
by Southmest riSXSWj;, houve um grande investimento publicitário onde o
serviço era anunciado a todo instante e telas de plasma espalhadas pelo local
transnlitianl em tempo real as mensagens postadas. Durante o evento, o
iiúniero de ttoeetst por dia triplicou l31, e jornais e revistas noticiaram o
qllf f'ç:qn Hn nnvrl qnrlrlr'n''YV.

Desde então, o site está em crescente evolução e, apesar de a empresa não
divulgar o número de contas ativas, foram estimados entre 4 e 5 milhões de
usuários em novembro de 2008 l41 e ll milhões em maio de 2009 l51.

4.2 O papel do Twitter
C)s microblogs têm multiplicado as fontes de informação em tempo real de
uma forma nunca antes vista. O Twitter, representante maior e site pioneiro
nesse estilo, recebe centenas de posta poi segundo. Os poses, de até 140
caracteres, são escritos em Zaptops, deskíops, smadpAorzes e vêm de todas as
partes do mundo, compondo uma rede de comunicação de alta capilaridade,
fácil acesso e grande visibilidade.

Uma prova disso é que ele tem sido utilizado constantemente por políticos
como foinia de divulgar sliêl opinião e de auto-promoção. Podemos tomar
como exemplo a campanha do presidente norte-americano Batack Obama,
que modificou o modo de fazer política, utilizam-tdo não somente o Twitt.er,
mas também toda uma gama de redes sociais disponíveis (l/ouTube, Face-
book, MySpace), além de investir bastante tempo e dinheiro em seu site,
tolnandc-o atrativo e popular l6, 71.

Por outro lado, são muitas as opiniões de anónimos, e que às vezes toldam
proporções de protestos, como nas eleições presidenciais do Irã, onde os opo-
sitores lisarain o serviço para denunciar abusos, mobilizar forças e organizar
ações, enfrentando a censura nos outros meios de comunicação l8j. Seguindo
a, mesma tendência. usuários brasileiros fizeram recentemente tentativas de
organizar protestos contra o Presidente do Senado, José Sarney l91.

Tallibém chama atenção o curto intervalo de teíilpo entre um aconteci-
mento popular e o apareciinellto de vários tweets que o referenciem. Re-
sultados de placares esportivos, estréias de filmes, casamentos ou mortes de
celebridades são exemplos de eventos que geralmente ganham grande des-
taque no site. Em especial, a morte do cantor h/lichael Jackson desperta
curiosidade pelo fato de que a informação chegou ao Twitter antes de atingir
portais, jornais ou emissoras de televisão j101.

tAo longo do texto utilizaremos as palavras tweet, post e status, significalldo o texto
de até 140 caracteres escrito poi u] usuário e publicado 110 site Txvitter.com
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4.3 Alguns números do Twitter
Devido ao rápido crescimento e grande sucesso do Twitter, já foram realiza-
dos diversos estudos e estatísticas a respeito do perfil e atividade dos usuários,
assuntos que envolvem os posta e qualidade da infonnação. Apresentaremos
aqui alguns nún-feros, mas qualquer aprofundamento ou discussão a respeito
deles está roía do escopo dessa pesquisa.

Um estudo sobre o uso do Twittei conduzido pela Pear Analytics jlll
revelou alguns resultados interessantes. Por exemplo, eles coletaiam e clas-
sificaram 2000 tweets ao longo de 10 dias e concluíram que 40,55% é "babo-
seira sem sentido" (algo como "Estou comendo uma bolacha."), 37,55% são
diálogos (alguns usuálios utilizam-no como um "bate papo") e 8,7% são /amas

para outros sites oxi blogs. Ouvias categorias, como propagandas (5,85%o),
spam (3,75%) e notícias (3,6%) são bem menos representativas do que po-
deríatnos esperar.

20dead onty 5
(empty accounts) with iÕoíe tt)an l CO followers

+i+Í+i+i+i+i+i+Í4Í+i

501azynct tweeteJ in !tle last ./reek creating 75% of the tweet6
5 1oud mouths

+ 55 i 45 l 12S bits

Figura 4.1: "Se apenas 100 pessoas estivessem no twitter" , site {71/ormatío
nisbeautiful.ne t

O site .rn/ozv77}atíon {s .Beautljfu/ divulgou a Figura 4.1 ilustrando algtms
dados, como que a maioria (55%) dos usuários são mulheres, que 50% não
portaram na última semana e 20% nunca postaranl nada. Os números, divul-
gados pela eiiipresa de inteligência de negócios Sysomos, mostiain tatnbém
que 5% das contas criam 75% dos fweets, sendo 32% dessas de iobõs j121.

Por fim, unl estudo de Harvard mostrou que 10% das contas geran-t 90% do
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conteúdo, enquanto em uma rede social normalmente os mesmos 10% são
responsáveis por 30% do conteúdo, levando-os a concluir que o Twitt.er fun-
cioi-la mais em um fluxo "um para muitos", onde poucos escrevem e muitos
lêem, do que "um para um" , numa comunicação ponto a ponto j131

4.4 Experimento
Realizamos um experimento com o Twitter, através da colete de poses e da
criação de vetores de palavras, com o objetivo de verificar a influência de
eventos populares no comportamento dos usuários do Twitter. Queremos
observar se, ao ocorrer um evento popular, há alguma mudança significativa
na freqüêllcia de pêLlavrtLS ielacioliadas e se é possível criei algunltl fenttmenta
de alarme pata detectar eventos através dessas mudanças. Uma ferra.menta
como essa seria útil para uma agência de notícias, por exemplo, como uma
fonte inicial para se buscar tendências ou mesmo para aplicações mais es-
pecíficas, como verificar a aceitação de um novo produto ou o sucesso de um
Êlme

4.4.1 A colete de posta
Os posta foram coletados usando-se a API (Application programming in-
terface) do Twitter através da biblioteca Twitter4j j141. Twitter4j é uma
biblioteca de código aberto, escrita em Java e que está sob a licença BSD.
Ela é bastante usada em masAups 2 e aplicativos que acessam a API do
Twitter, e tem a vantagem de não ter dependências de outras bibliotecas.

No Twitter, um usuário segue e é seguido por outros usuários, dos qua.is
ele lê os tmeets. Porém, llá uma lista pública, chamada de PubZác 7'áme.

Zurze j161, onde podem-se acompanhar todos os tweets de quem permite (nas
configurações pessoais). Na API, o acesso ao sÉreamáng da Public TlmzeZáne

possui vários níveis j17l:

firehose: devolve todos os posta públicos. E restrito àqueles escolhidos pelo
próprio Twitter. Pouquíssimas contas possuem esse acessos

gardenhose: devolve uma porção dos posta (ou status) públicos, ideal para
aplicações de pesquisa que requeiram amostras estatisticamente signifi-
cativas. Disponível para contas aprovadas e requer um termo de acordo
assinado;

2Um mashttp é um website ou iulla aplicação u,eb qlte lisa conteúdo de mais cle lllna
fonte pata criar um ]lovo serviço completoj151
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spritzer: devolve uma proporção menor dos status públicos, ideal para pe
quenas aplicações e disponível a qualquer conta com acesso à APll

Para o nosso experimento utilizamos o método sphtzer, que jú possui um
fluxo considerável, com média de mais de 150 Émeets por minuto.

4.4.2 Os conjuntos de dados
Utilizamos dois conjuntos de dados em nosso experimento. O primeiro contém
21 horas de colete, com mais de 429 mil status, coletados ao longo dos dias
25, 26 e 27 de junho de 2009. O segundo contém 51 horas de colete do dia 4
ao dia 6 de julho de 2009, contendo cerca de 2 illilhões de status.

A colete foi realizada de maneira intermitente durante ambos os períodos,
e devemos isso íl dois favores. Um é a instabilidade do seivíço de streamíng
da API do Twitter, que est.á em fase de testes e inclusive avisa no xvilçi
aos desenvolvedores de possíveis interrupções no serviço. O outro fatos se
constitui dos próprios limites impostos pela API, principalmente para quem
não possui um acesso especial.

Armazenamos pata cada post o texto e data e hora correspondentes. De-
mais informações, como fonte e usuário que o escreveu, bem como informações
a respeito do usuário não eram de nosso interesse e não foram armazenadas.
Como os poses são coletados em tempo real e gostaríamos de poder analisar
várias vezes os conjuntos de dados, os armazenamos em arquivos texto e com
uma simples leitura e tratamento recuperamos as estruturas de dados usadas
no experimento.

4.4.3 A an alise do texto

Após a colete dos dados, precisamos analisar o texto coletado para gerannos
o vetou de palavras. Para isso utilizamos a biblioteca Lucene j181. Lucene é
uma biblioteca de alto desempenho para busca em textos. Ela faz parte de
iuii projeto de iiiesnlo nome e que está dentro (la fundação Apanhe. E uma
biblioteca completa em recursos, de código aberto e completamente escrita
em Java. Sua arquitetura facilitou a configuração de nosso analisador de
texto. As principais classes do pacote de análise do Lucene são:

e Analyser: uma classe abstrata que cria um TokenStream a parir de
um java. i.o . Readerl

e TokenStream: classe abstrata que cria uma enumeração de objetos
Token=
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Figura 4.2: Principais classes do pacote de análise do Lucene

e Token: representa um termo do textos

e Tokenizer: subc]asse de TokenStream que lida com o pi'ocessamerlto
de texto ao nível dos caracteres. A entrada de um Tokenizer é um
java.i.o.Render;

e TokenFilter: subclasse de TokenStreaJn que lida colll palavras. Seu
construtor recebe como parâmetro um TokenStreaml

Note que o TokenStream que o construtor de TokenFilter recebe como
parâmetro pode ser tanto um Tokenizer como um outro TokenFilter. isso
nos possibilita encadeá-los para formar o nosso analisador de texto. O
TokenFI.éter segue o padrão composãte e forma a relação "tem um" com
outro TokenStream.

O próprio Lucene já possui algunaas implementações para Tokenizer,
TokenFilter e Analyser. Vejamos algumas delas:

8 Algumas implementações de Tokeni.zer

StandardTokeni.zer: pode ser usado para a maioria das línguas.
Remove pontuação e separa as palavras na pontuação. Reconhece
endereços de internet e emailsl

CharTokeni.zer: classe abstrata para Tokenizers que !idem com
caracteres;

LowerCaseTokenizer: converte o texto para minúsculas e o divide
as palavras;
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TokenStream

Fokenizer TokenFilter

StandardTokenizer

LowerCaseFilter Ru s sianSte mFilter

StandardFilter

Figura 4.3: Algumas implementações de Tokenizer e TokenFilter

e Algumas implenlentações de TokenFilter

StopFilter: remove do fluxo de tokens palavras que apa.tecem
em uma lista pré-definidas

PorterStemFilter: troca os tokens pelo seus radicais, permi-
tindo o agrupamento de palavt-as de ineslna i-aiz. Paiêi líílgutts es-
pecíficas, coilio alemão e russo, existem as implementações GermanStemFilter
e Russa.anStemFilter que usam algoritmos próprios para elasl

LowerCaseFI.lter: converte o texto para minúsculasl

e Algumas iniplenientações de Analyser

StandardAnalyzer: usa uma lista de síopmords da língua inglesa e
combina StandardTokeni.zer, StandardFilter, LowerCaseFilter
e StopFilterl
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StopAnalyzer: combina LowerCaseTokenizer com um StopFilterl
PerFieldAnalyzerWrapper: útil para quando precisamos de di-
ferentes Analysers pala diferentes ca.mposl

O Analyser criado para nossa aplicação consiste do encadeamento de
um StandardTokeni.zer, um LowerCaseFI.éter e um StopFilter, ou seja,
primeiro separamos as palavras do nosso texto, depois transformamos todas
letras em minúsculas e por fim retiramos as sÉopmords, palavras irrelevantes
para buscas em texto.

4.4.4 Vetores de palavras
Un)a vez que analisamos o texto, podemos montar os vetores de palavras.
Os vetores de palavras são estruturas de dados basta.nte utilizadas em di-
versas técnicas de inteligência coletiva, desde clusterização j191 até busca ou
eln aplicações que usem a noção de distância para a similaridade de tex-
tos 1201. Enl um vedor de palavras, cada palavra é associada ao seu peso, que
representa a freqiiência do termo no texto.

Vetar de palavras

Figura 4.4: Reptescntação do texto poi um vetou de paltivt-as

A freqüência de um termo é proporcional ao número de vezes que ele
aparece no texto. Palavras que aparecem mais geralmente são mais relevantes
para o tópico de interesse. No nosso experimento normalizamos 3 os velares
de palavras pala podermos comparar as janelas entre si, independentemente
do tamanho dos posta ou da variação da intensidade do uso por parte dos
usuarios.

SEntendemos por normalização o produto de cada valor no vedor por uma constante de
forma que a soma dos quadrados dos valores seja igual a 1. Dessa coima, se imaginarmos
cada tetlno como cima dimensão no espaço, após a. normalização, os vetores de palavras
tetiatn, nesse espaço n-dimensionar, norma igual a l.
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4.4.5 Janelas de dados
Para termos um retrato de cada instante precisamos definir tuna janela de da-
dos de onde poderemos geral os resultados que dêem um significado numérico
a esse intervalo. Precisamos então de um tamanllo e um deslocamento dessa
janela, e normalmente escolhenaos um deslocamento de forma a sobrepor
janelas, criando assim uma série mais suavizado.

1000 tweets

Pi alll'n .4 5 Janelas contendo 1000 tmeets

Pala o nosso experimento escolllemos uma janela de 1000 tweets e um
deslocamento de 500. Cada janela representa em n:tédio 7 minutos de colete.
A figura 4.5 ilustra cada t eet em forma de um vetou de palavras. Gerimos
um vedor de palavras para- cada janela através da união dos vetores de cada
Éweet, e se uma palavra está presente nesse vedor, será plotado um ponto
no gráfico correspondente a esse instante, representando a freqilência dessa
palavra.

4.4.6 Visualização dos resultados
Dado o grande volume de dados coletados e analisados, se fez necessário o
uso de uma forma autor-tática de plotar esses gráficos para uma visualização
adequada dos resultados. Escolhemos a biblioteca JFree(l;kart j211 para a
geração de gráficos.

JFreeChad é unia biblioteca conhecida e bastante difundida. com unia
API bem documentada e que suporta diversos tipos de gráficos. De código
aberto, ela está sob licença LGPL, permitindo inclusive o uso em aplicações
proprietárias. Diversos projetos importantes, como o JBoss 1221, utilizam o
JFreeChart.

Pala visualizar um tipo de dado que muda com o tempo escolhemos os
gráficos de linha, cada linha representando uma palavra, com as abcissas re-
presentando o tempo e as ordenadas representando a freqüência normalizada
das palavras.
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4.4.7 Resultados

Primeiro conjunto de dados: a morte de Michael Jackson

No dia 25 de junho de 2009 a morte do cantor Michael Jackson monopolizou
boa parte dos portais de notícias, blogs e microblogs, em especial, o Twitter.
Apresentamos o resultado da colega efetuada ao longo dos dias 25, 26 e 27
de junho. Foram 21 horas intermitentes de colete, somando ao final mais de
429 mil tmeets.
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Figtua 4.6: Freqüência de palavras com a iefeiências a Michael Jackson

Para esse conjunto de dados escolhemos algumas palavras relacionadas
com o evento de interesse. No primeiro gráfico estão as freqiiências ao longo
do tempo das palavras "michael", "jackson", "micheal"(o número de vezes
en[ que escreveram trocat[do o "e" cona o "a" foi considerável), "pop" , "king"
e "mj" . Essas eram as palavras comi a freqüência inaioi e que tinham relação
direta com o fato, sendo encontradas em tweets como "À6cAaeZ JacX;son,
King of PoT), Rest in peace" ou "My Heaü Goês Out To Micheal Jackson
FamãZy... We .4/Z S/zouZd Sag/ .4 praz/er ZonãgAt. " (trocando o "e" con« o "a").

Não foi possível coletar dados anteriores ao evento, mas o horário inicial
da colete, 20:05 horas4, pode ser considerado próximo ao pico, pois o astro

4Todos os horários estão ajustados para o horário local de São Paulo.
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foi dado con-lo morto às 18:26 horasS pelos médicos, e esse fato só veio a ser
divulgado pelo site TMZ. com 1231 (que foi o primeiro a fazê-lo) às 20:30. De
fato, descobrimos o evento por acaso enquanto realizávamos testes cona os
vetoies de palavras. Ao percebermos as palavras principais, achamos estra-
nllo c procuiantos alguma inforntação em portais de notícias. Ao confirmam o
ocorrido, suspendemos os testes e passamos a salvar os tweets para analisa-los
posteriormente.

Podemos observar uma clara tendência de queda a partir do momento
inicial da colete. A despeito da descontinuidade na colete, ocasionada pelos
problemas já citados em 4.4.2, a freqüência das palavras relacionadas cai até
atingir um patamar dais estável. Algumas palavras tambén-t relacionadas
como "iip", "l-i.p.", "rest" e "peace" (derivadas de rest án peace) ou então
o grupo "dead" , "death" , "died" , todas com freqüência alta, não roíam es-
colhidas pois no mesmo dia houve a morte da atiiz Fairah Fawcett 1241, e
tueets como "RIP Famüh Fawcett. What Q deT)ressing day thàs has tuxned
out {o be. " seriam considerados.
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Figura 4.7: Freqüência de palavras sem a referências a Michael Jackson

Sc analisaiinos liiil gráfico do niesino período com outro\s palavras, também
com alta freqüência de ocorrência, mas sem relação (direta) com o evento,
perceberemos que não há tendência clara. Veja na Figura 4.7 que as freqüências
se mantêm oscilando entre 0,04 e 0,08 mas sem estabelecer uma linha des-

t'14:26 horário local de Los Angelcs, "Pacific Time"
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cendente ou ascendente, com exceção da palavra "news" (linha verde) que
apresenta uma leve tendência descendente. Os tweets com essa palavra têm
alguma correlação cona o evento, aparecendo en] frases como "WatcAing tAe
meus. . . .4ãcAaeJ Jackson is dead. ", mas talnbéi-n surgem em frases sem relação

como "©cemetaneus any news an,chor uho uses the uord "'uoot" às a, fdend
ofmin,e :)." ow "Thctt is great llelos Nàcolelll".

Segundo conjunto de dados: a independência dos EUA

O fato desse segundo evento ser previsível, fez com que conseguíssemos re-
alizei uma colete que abrangesse todo o evento. Podemos observar então
a elevação das freqüências, seu pico e a queda até a estabilização. Além
disso, as inteiiupções na colete foram em menor número, acreditam-tos que
por se tratar de um evento menos popular que o do caso anterior, o tráfego
foi menor e, com os servidores menos sobrecarregados, sofremos apenas três
interrupções ao longo das 51 horas de colete, contra cinco nas 21 horas do
caso acima. Coincidentemente ou não, uma das interrupções ocorreu entre
12:00 e 14:00 horas, onde podemos observar um aumento na freqüência das
palavras em destaque.
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Figura 4.8: neqüência de palavras no decoirei dos dias 4 e 5 de julho

As palavras escolhidas nesse caso foram "4th" , "july", "happy" , "ande.
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pendence" e "day" . Os Estados l.Jtlidos possuem seis fusos horários, que vão
desde GMT-46 até GMT-10 e os horários de pico de uso do Twitter estão
entre 11:00 e 15:00 hoiasj251 GMT-5. Então devemos esperar as maiores
frequências entre 9:00 e 17:00 horas (horário local), e é justamente isso que
\rpl'nnq nn al'afina
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Figura 4.9: 1àeqüência de palavras no decorrer dos dias 5 e 6 de julho

Paiol a conipaiação fizemos um gráfico diferente do piiiiieiro caso. Resol-
vemos mostrar como se comportam as freqüências das mesmas palavras nos
dias seguintes ao dia do evento de interesse. A Figura 4.9 mostra que ao de-
coi rei dos dias 5 e 6 de julho as freqüências das palavras observadas oscilaram
dentro de uma faixa, sem determinar uma tendência. Podemos observei que
a palavra "day" se destaca das demais, mantend(>se numa faixa superior, e
isso se deve ao fato ser unia palavra que é sempre usada, por exemplo em
"gettãng ezcíted /or rny ./irst day @ my new Job", do dia 6 de julho. Além

disso, "happy" e "july" se mantêm acima de "4th" e "independence" , uma
pelo mesmo motivo de "day" ( "Zs s/eepZ/ but Aappg/ ;)", de 6 de julho) e a
outra por ainda estarmos no mês de julho ( "C'an't óeJleue tAat {t ás Jz&Zg/////").

SGMT significa GreenwÍch À/ean 7'áme. GÀ'IT-4 é uln fuso literário 4 horas adiantado
em relação ao solário solar aparente etn Gieenwich, Londres.
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4.5 Trabalho relacionado: Tqoeet th,e Debates
Devido ao rápido crescimento e grande sucesso do Twitter, já foran-t realiza-
dos diversos estudos relacionados a ele. Destacamos aqui um artigo aceito
pata o primeiro Workshop em Mídia Social (WSR/1 2009), realizado ein outu-
bro de 2009 em Beijing, China 1271. O artigo, intitulado Tweet tAe -Debates,
trata de um estudo envolvendo os debates da campanha presidencial ame-
ricana de 2008, entre os senadores Barack Obama e John McCain, e sua
repercussão no Twitter.

Recentemente, o Twitter tem sido
usado para discutir eventos (em particu
lai eventos de tnídia), que são assistidos
ao vivo ou na televisão. Diferentemente
de outros sites, como o YouTube.com
onde os vídeos são armazenados e ano-
tados comi informações e opiniões de di-
versos usuários, no Twitter temos as
anotações, mas a nlídia, quando há, fica
toda armazenada externamente. No ar- Figura 4.10: Tela do programa
Ligo, é testada a capacidade do Twittei /pack fAe Debate, da Cuiient TV,
de captam a estruttua semântica de even- aos 23 minutos de debate.
tos dos vídeos anotados pelos usuários, ilo caso de interesse, o debate presi-
dencial, transmitido pela TV aberta.

Em 2008, a Current TV 1281, um canal de notícias americano, reconheceu
que a comunidade do Twitter se comunicava ativamente sobre os progra-
mas de televisão. Então, em setembro do mesmo ano, eles transmitiram o
programa pack tAe Z)abafe 1291. Durante o debate entre os senadores John
McCain e Batack Obama, eles coletaiam os tweets relacionados ao debate e
à ca.nlpanha eleitoral. A equipe de edição do programa selecionava e apre-
sentava os tmeets em tempo real na tela, durante o debate. Pala facilitar o
trabalho da edição, eles insttuíram os espectadores-internautas a anotar os
fweets com a tag #cum'ent.

A colete dos dados foi feita através de um script que buscava pelas tais
#cu7vezzt, #fmeetdebaÉe e #deZ)ate08 na lista pública do Twitter. A Tmitter
$freamáng .4P/ ainda não havia sido criada e disponibilizada para facilitar
o download dos tweets. Falam coletados 1824 tweets de 647 pessoas durante
os 97 minutos do debate e mais 1414 tmeets escritos por 738 pessoas nos 53
minutos seguintes ao debate, totalizando duas horas e meia de colete, com
3238 tweefs de 1160 usuários.

Para o estudo, foi utilizada uma lista de tópicos do debate para dividí-lo
ein temas colho "Abertura" , "Tropas iio Afeganistão" Oli "Relações com a

Iressoachother
H tamzvü' g l MalnStreethaebecamoahldaoua

cllchelnthlB crlsls #debate08
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Rússia". O objetivo era testar a hipótese de que o volume de tmeefs atinge
máximos locais ao final de cada bloco temático, podendo então ser usados
como indicadores da mudança de temas.

Para encontrar os máximos locais foi aplicado o método de Newton l30j,
'.um m.étodo s'ivít.pl,es T)üra ti detecção de extreTr}.os, utTÜ'ués dos pon.tos de in.u-
d,«nç. de i«-clip.ção («í*s d« p«\«ei« d,e«'i««d.) de «-«« d«d. f'««-ção: «-««
mudança de inclinação positiva para negativa indica um máximo local, e uma
mudarzça de negatãua para pos t ua indica um mz'mimo. ". O método é sensível
às flutuações de atividade, então os pontos foram filtrados pala somente in-
cluir os pontos a até um desvio padrão distantes da média, a faixa p ü a,
considerando para os cálculos uma janela de 21 tninutos. O método retornou
11 pontos indicando as mudanças de temas, sendo 8 pontos a ül minuto dos
cortes utilizados como iefeiência, e 3 falsos positivos.
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Figura 4.11: Volume de tmeets ao longo dos 150 minutos de colega. As regiões
verticais coiiespondem às divisões temporais dos temas do debate. As linllas
pontilhadas representam /z ü a calculados sobre uma janela de 21 minutos.

No antigo é descrito um outro experimento, relacionado com os vetores de
palavras que utilizamos. Eles construíram vetores de palavras com os tweets
para cada intervalo de tempo definido pelos temas do debate. Além disso,
coletatam a transcrição do debate (através do cZosed-caption) montaram ve-
tores pala os mesmos intervalos. O objetivo era verificam um alinhamento
entre as palavras mais freqüentes ditas no debate e escritas no Twitter.
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A intenção era calcular a distância numérica para avaliar a presença ou
não dessa relação, porém eles encontraram dois problemas: o primeiro é que o
debate possui um linguajar mais formal e retórico, enquanto o twáZter é mais
casual, de forma a impossibilitar o alinhamento de termos. O segundo é que
o uso do tmiÉÉer não se faz no sentido de resumir ou citar o que acontece
nos eventos, mas sim avaliar e comentar os acontecimentos relacionados.
Poi exemplo, a palavra mais citada no segmento de abertura do debate foi
"ddnkáng", e o autor relacionou isso a possíveis jogos envolvendo bebidas,
porém relacionados ao debate (já que possuíam as tais).

O artigo é claro, organizado e ressalta aspectos interessantes dos dados.
Porém, o volume de tweets é bem reduzido, reduzindo a representatividade do
estudo. Enquanto utilizamos centenas de milhares de tmeets nos experimen-
tos, eles coletaiam pouco mais de 3000. Isso se deve às restrições impostas
na colete dos dados, que deveriam possuir tais específicas, somadas ao fato
de o tempo de colete, assim como o evento, serem curtos.

Outro fato é que o autor procurou suprir a falta de dados aceitando
outras tais além da definida pelo programa de televisão. Essas tais, mesmo
que tenham relação com o evento, roíam escolhidas de mancita intuitiva, sem
critério cientíâco.

Por fim, a tentativa de alinhamento dos vetores de palavras construídos
a partir dos tmeets coletados e da transcrição do debate foi frustrada pelas
diferenças de vocabulário utilizadas, mas poderia ter sido melhor trabalha.da.
Por exemplo, poderiam reduzir as palavras à sua raiz lingüística e utilizar um
dicionário de sinónimos, a fim de agrupar os termos semelhantes, aumentando
assim as chances de sucesso do experimento.

4.6 CJonclusão

O Twitter é um serviço bastante popular em que os usuários conversam
entre si e escrevem sobre amenidades, mas também é uln site onde podemos
minorar informações valiosas, que pela facilidade e rapidez na utilização, têm
boa chance de ainda não terem sido publicadas oficialmente.

Os insultados apresentados nos ínostraiam que Relia possível a criação
de uma ferramenta pala descobrir tendências nas informações divulgadas
no Twitter. Além do grande número de estudos já citados, o próprio site
reconhece esse potencial e dispõe de uma lista com os tópicos mais relevantes,
os trerzdãng topãcsl261.

A liberdade de expressão para os que escrevem e a grande penetração das
informações divulgadas fazem do Twittei Lun canal democrático de grande
sucesso e que influencia o modo de se usam a Internet, mltdando os llábitos
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dos antigos e t.razendo novos usuários para a web, tenham eles o perfil de
espectadores ou publicadores de informação.
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Capítulo 5

Classificação de textos e o
Sourcel'orge

O paradignaa no desenvolvimento de interfaces pata o usuário sofreu tul:la in-
versão de valores. Antes baseadas na eficiência computacional, as aplicações
apresentavam interfaces pouco amigáveis e intuitivas, exigindo uma curva de
aprendizado íngreme, de alta complexidade para um usuário comum. Anual-
mente, com a crescente popularização do computador pessoal e o menor nível
técnico do usuário médio, desenvolver com foco na usabilidade tornou-se ne-
cessário. Na Internet, o surgimento de linguagens como Ajax l21 e Flash l31
iefoiçam essa tendêllcía, facilitando a construção cle interfaces rictts pata o
usuário e proporcionando uma experiência mais natural.

Em paralelo a essa evolução estrutural das aplicações, houve também
uma revolução no conteúdo. O modo de gerar e apresentar informação vem
mudando paga oferecer um ambiente mais personalizado, cona o objetivo de
fornecer conteúdo direcionado com o máximo de precisão. Os sistemas de
recomendação constituem uma forma direta de aplicar a inteligência cole-
tiva dos usuários e do conteúdo a eles relacionados para entregar informação
relevante.

Em particular, aplicações comerciais vêm investindo bastante nos siste-
mas de recomendação, buscando trazer a experiência ideal para cada usuário.
Esses sistemas tendem a estimulam o usuário a comprar mais, através do au-
mento da diversidade de vendas jll. Alguns acreditam que eles ajudam o

usuário a descobiit novos pro(lutos, etiquailto outros pcilst\m que eles têili o
papel de reforçar a popularidade dos produtos mais vendidos. O fato é que,
de uma forma ou de outra, eles se transformaram em um excelente meio de
divulgação direcionada, expondo conteúdo adjacente ao interesse primário do
usuário, através do estudo da.s relações ocultas entre os itens.

Por outro lado, notam-se deficiências no reaproveitamento e no coinpaiti-
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Ihamento de código através da Web. Existem esforços, muito bem sucedidos,
no desenvolvimento de grandes projetos, como o sistema operacional Linux,
a plataforma Eclipse e os projetos da fundação Apache. Eles realmente se
valem dos sistemas dc controle de versão, fóruns de discussão e uma vasta
clocuitlentílção para aproveitar a foiçtt de trabalho de milliaies de (tescnvol-
vedores voluntários.

Quando nos referimos a repositórios de projetos omZíne, também temos
alguns exemplos. O Google bode, site do Google com ferramentas, .4P/s
e outros recursos para desenvolvedores, oferece um serviço de hospedagem
para projetos de código aberto e uma ferramenta de busca específica, o Google
bode Search. Outro repositório tambélll ntuito difundido é o SourceForge.
Ele abriga mais de 230 mil projetos, oferecendo serviços como controle de
versão (C;VS) e listas de discussão. Os projetos são divididos em categorias,
possuem tais e indicadores de quão ativo é o projeto, bem como um sistema
de votação para abrigar as opiniões dos usuários.

Neste capítulo, investigamos o processo de classificação de textos base-
ado no conteúdo. Nosso caso de estudo trata da classificação de projetos
usando colho entrada seus próprios códigos-fonte. Através de unitl série dc
experimentos, buscamos a informação que nos permita discernir o projeto
entre as categorias existentes. Usando como conjunto de dados os códigos
fonte de projetos disponíveis no SourceForge, realizamos dois conjuntos de
experimentos.

No primeiro, nosso objetivo é descobrir quais filtros devemos aplicar ao
código dos projetos para que os algoritmos os classifiquein de forma mais
efetiva. Nessa discussão abordamos questões como eliminação ou não de
palavras reservadas da linguagem e o melhor aproveitamento das palavras
compostas. Chegamos a uma configuração para o nosso pré-processador de
textos que proporcione a melhor distinção entre as categorias dos pro.fetos.

Em seguida, apresentamos os algoiitmos mais utilizados para classificação
de textos que têm como representação os vetores de palavras, o algoritmo
Rocchio 151141 e os /( vizinhos mais próximos (kNN) l41. Também apresenta-
mos algumas métiicas normalmente utilizadas para a avaliação dos modelos
gerados.

Finalmente, realizamos o experimento com uma grande base de dados
de projetos do SourceForge e comparamos os resultados dos algoritmos de
Rocchio e kNN para nosso caso.
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5.1 O SourceForge
O SourceForge é o maior sãÍe de desenvolvimento de so@mare dc código aberto
do muíldo. Ele hospeda projetos gratuitamente, fornecendo serviços como
fóruns, listas de discussão, repositório de código cona controle de versão,
mákÍs, ÓZogs, estatísticas, entre outros. Criado a mais de 10 anos, contribuiu
iio lançamento de vários projetos conhecidos, como W#SQ-t, r'tÀon, JRubg/ e
JBoss. O SourceForge pertence hoje à companhia Geeknet Inc.(que também
já teve os nomes VA Linux, VA Software e SourceForge)

5.1.1 IHistória do SourceForge
A empresa VA Linux, fundada em 1993, obtinha lucros modestos vendendo
computadores com Linux pré-instalado. Em meados de 1999, a companhia
teve uma idéia: lançar um site para hospedar projetos de código aberto.
Um serviço para desenvolvedores que ofereceria ferramentas para o desen-
volvimento cooperativo de aplicações, desde controle de versão a listas de
discussões.

O piojeto incluía a idéia de que este site selva totalmente gratuito. A
primeira vista, oferecer uni serviço gratuito a pcssoFis que também iriam
desenvolver aplicativos gratuitos não oferecia esperanças de lucro. Naquela
época, o sistema cle propagandas onZãne não era relevante como fonte de
renda e, de fato, a empresa conseguiu obter lucro apenas a partir de 2006.

Na época do seu lançamento, em novembro de 1999, o termo Open Source
era conhecido apenas poi pessoas com um conhecimento profundo em tecno-
logia, e no início, poucos projetos foratn registrados. Mas sua popularidade
logo mudou e, ao final de 2000, milhares de projetos haviam sido registrados.
Ein 2001, 1,rinta mil pessoas estavam modificando à distância.

Desde 2002, são registrados centenas de projetos por dia. Hoje, mais
de 230 mil projetos residem no SourceForge, com mais de 2 milhões de
usuários registrados, fazendo dele a maior coleção de ferramentas e aplicações
de código aberto na Internetj61.

5.2 Experimentou
Estamos interessados em sa.ber classificar os projetos, ou seja, gostaríamos
de saber se podemos encontrar inforl-nações nos códigos-fonte dos aplicati-
vos que revelem a sua função. Os nomes das classes, interfaces, n-métodos,

estruturas ou variáveis devem nos dar pistas do serviço que pretendem ofe-
recer. Uiiltl peigunt?L que (luetelnos iespoii(]ci é: piogialiias com ob.jetivos
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parecidos possuem conjLmtos de palavras semelllantes?
Pretendemos, através da freqüência das palavras presentes nas linhas de

código, saber se podemos descobrir a que categoria funcional pertence esse
projet.o. Também iremos observar se, ao agruparmos os aplicatívos com
base na similaiidade dos seus vetores cle palavras, é possível descobrir al-
gum padrão. Queremos entender quais características do código os tornam
semelhantes.

Nosso objetivo é, de forma automatizada, separarmos os programas se-
manticamente, lançando assim as bases para um sistema de recomendação
que, dado novo um programa, ofereça uma lista de programas funcional-
mente semelhantes. Tal sistema ajudaria os desenvolvedores a compartilhar
conhecimento de uma forma direcionada, assim coillo fazem os sistemas de
recomendação das lojas virtuais e safes de compaitilllamento de música ou
vídeo

Usando as idéias e ferralBentas apresentadas no capítulo anterior, reali-
zamos alguns experimentos coili os projetos disponíveis no SouceForye. Pri-
meiro, verificaremos se as categorias em que os aplicativos estão divididos no
próprio site são coerentes com a nossa suposição, apresentando valores de si-
milaridade maiores dentro da mesma categoria que com aplicativos de outras
categorias. Depois, numa segunda parte, tentaremos algumas alternativas,
como ampliar a base de dados, fixar a linguagem e aplicar as configurações
cona melhor desempenho no primeiro experimento, comparando alguns alg(»
ritmos. Ao final, comparamos os resultados para chegarmos a uma resposta
para nossa pergunta.

5.2.1 A análise do texto
Para analisam o texto, usamos a estrutura desenvolvida pala os experimentos
do capítulo anterior. Essa estrutura é totalmente baseada. na biblioteca Lu-
cene. Devido à sua flexibilidade para agregarmos os filtros que desejarmos
eill nossa, análise de texto, o código foi facillnetite }\captado ptua esse expe-
rimento. Essa é justamente unia. das vantagens das técnicas de inteligência
coletiva: são técnicas simples e que, uma vez desenvolvida a arquitetura
básica, podem ser reaproveitadas para compor os mais diferentes sistemas.

Vejamos na figura 5.1 lun diagrama com as implementações que fizemos
baseando-se na arquitetura do Lucene:

SourceForgeProj ectsAnalyser é a nossa implementação da classe abs-
trata Analyser, que cria um TokenStream a partir de uma instância de
java . io . leader, que poi sua vez é iespoilsável por peicoiiei os arquivos de
texto que deseja.mos. Isso é feito através do método:
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TokenSt rea m
enuinerales

Figura 5.1: Diagrama das implementações usadas no experimento

publ i-c abstract TokenStream tokenStream(Stri.ng fi.eldName ,
leader leader);

As enumerações de ob.fetos da classe Token, que correspondem aos termos
presentes no texto que está sendo analisado, são criados pela classe abstrata
TokenStream através do método

public Token nexto throws IOException;

que é implementado por cada Tokenizer. Um Tokeni.zer tem a responsabi-
lidade de processar o texto no nível dos caracteres. Em nosso expetirnento,
a implementação de Tokenizer blue usamos é a classe StandardTokenizer
Ela é uma implementação simples, que efetua t.arefas como demover a pon
tuação e quebrar o texto nos espaços.

Como já foi abordado no capítulo anterior, existem duas subclasses para
TokenStream, que são Tokenizer e TokenFI.lter. Um TokenFI.lter pro-
cessa e filtro palavras, tratando do texto num nível superior ao do Tokenizer
Enquanto o Tokenizer recebe em seu consttutoi um java. i.o .Reader, um
TokenFilter recebe um TokenStream, que pode sei um Tokeni.zer ou mesmo
outro TokenFilter:

protected TokenFi-lter(TokenStream input) ;

A relação de composição entre TokenFI.lter e TokenStream, ilustrada
pelo diamante preto na figura 5.1, significa que podemos colectar vários
TokenFilter em cadeia, aplicalldo incrcnientalinente os filtros ao texto ana-
lisado. Usamos algumas combinações diferentes de TokenFilter nesse expe-
rimento, dentre as implementações utilizadas podemos citar:



CAPITUL05. CLASSIFICAÇAODE TEXTOS 60

e StopFilter: remove do íiuxo de tokens as palavras que apai'ecem em
uma lista pré-definida. Em nossos experimentos, usamos esse filtro para
retirar as palavras reservadas da linguageml

e LowerCaseFI.lter: converte o texto para minúsculas. Esse filtro é útil
pata agrupatmos palavras como "Analyser" (que poderia ser um nome
de classe) e "analysei" (que poderia ser o nome de uma instância dessa
classe);

e WordSizeFI.lter: remove do fluxo de tokens as palavras que estão fora
de uma faixa de tamanho desejável. Em nosso caso, consideramos os
casos em que os tokens tenham pelo menos de 3, 4 ou 5 letras, e menos
de 30 letras;

e CamelCaseFilter: trata as palavras compostas que apresentam o padrão
de cameJ case, onde cada sub-palavra começa com letra maiúscula. Bus-
camos a.ssim aproveitar a informação presente nessas palavrasl

e Underli.neFilter: trata as palavras compostas que separam as sub-
palavras com o caractere "." . Assim como no CamelCaseFilter, esse
filtro tem como objetivo aproveitar mell-tor a informação contida no
tP-rtn

5.2.2 Vetores de palavras
Nos experimentos com os dados do Twit-
ter, usamos os velares de palavras para re-
presentar cada post. Iremos utilizar dessa
mesma técnica para representar os textos
dos códigos-fonte dos projetos disponíveis no
Souicelibrge.

Na realidade, esses vetores são versores l
distribuídos ao longo da superfície de uma
hiper-esfera 2 , como podemos observar na Fi-
gura 5.2. Cada uma das dimensões dos ver-
sores representa a freqüência normalizada de
uma palavra do texto.

Figura 5.2: Representação em
3 dimensões de um conjunto
de veisoies em uma hiper-
esfera.

iVersores ou vetoies unitários são vetoies cujo comprimento é igual a 1. Como a
operação que transfoiina um vedor qualquer em unl versos é chamada de normalização,
esses também são chamados de vetores normalizados.

2Hiper-esfera ou n-esfera é uma generalização n-dilnensional de uma esfera, ou seja,
uma superfície eqüidistante dc lun ponto, que por sua vez, é o seu Gentio.
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Quando vamos classificar um texto em uma dent.re várias categorias, o
que fazemos é buscar o grupo de vetores mais próximos ao que representa
esse texto e determinar a categoria mais representativa dentro desse grupo,
para assim podermos determinar aquela a qual pertence o novo texto.

5.2.3 Técnicas de classificação de textos
Vemos n& Figura 5.3 um
espaço vetorial de duas di-
mensões com documentos di-
vididos em três categorias:
FileShadng, RasterBa,sed e
aompresseon. Os documen-
tos são representados com
círculos, losangos e X's. Os
limites entre uma categoria e

' outra são chamados de Zámá-

fes de decisão, e demarcam
as regiões que representam
cada classe. Para classificar
um novo documento, repre-
sentado com uma estrela. de-

Figuia 5.3: ClFmsificação do espaço vetorial eiii terminamos a região em que
três classes (figura baseada em l41). ele se encontra e atribuímos

a classe que representa. essa

0
0

X
Compression

X

0

RasterBased
FileSharíng +

0
Q

0 0

0

região no caso, Raster-Ba.sed.
A área de classificação em espaço vetorial, que inclui a cla.ssificação de

textos iepiesentados por vetores de palavras, se pieoc]tpa e]]] produzir algo-
ritmos que calculem bons /{mãles de decisão, onde "bons" significa tei altos
índices de acerto na classificação de novos conjuntos de dados, diferentes dos
de treinamento

Apresentamos a seguir dois métodos para a classificação en] espaço ve-
torial, o algoritmo de Rocchio e os Ã; vizinhos mais próximos (kNN). O al-
goritmo de Rocchio divide o espaço vetorial em regiões hiper-esféricas cujos
centros são denominados cenÉróãdes, com unia região pala cada classe, e os
centróides calculados colmo o centro de ]-massa de todos os documentos na
classe. O algoritmo de Rocchio é simples e eficiente, mas bastante sensível à
coima da região que representa as classes.

O outro algoritlno, k vizinhos mais pióxiinos, atribui a classe mais iepie-
sentativa dentre os k vizinhos ligais pióxinlos ao item classificado. Apesar
de menos eficiente que outros métodos de classificação de documentos, o
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kNN lida melhor com classes que têm regiões com o formato mais complexo,
obtendo melhores resultados que o algoritmo de Rocchio nesses casos l41.

Algoritmo de Rocchio

O algoritmo de Rocchio, através do uso de centróides, é talvez a forma mais
conhecida de calcular bons limites entre as classes. O centróide de uma classe

c é calculado como o vetor médio (ou centro de massa) de seus membros:

p(') - íilí >ll: #(a), (5.i)
d€1)c

onde Z). é o conjunto de documentos em D cuja classe é c: D. = {d
<d,c> c ID)}. Denotamos o vedor normalizado do documento d por d(d).
Como exemplo, podemos observar os centróides dtLS categorias na Figura
5.4, representados pelos círculos pretos.

0

RasterBased
4 .

FileSharing

0

Figura 5.4: Classificação de Rocchio (figura baseada em l41)

O limite entre duas classes no algoritmo de Rocchio é o conjunto de
pontos eqüidist?antes dos seus centiói(les. Poi exemplo, mail :: la21, 1óil :: b2
e lcil :: lc21 na figura. Esse conjunto de pontos gera uma rega limite. A
generalização dessa rega eln ulb espaço JW-dimensionar é um hiper-plano,
que definimos como o conjunto de pontos Z que satisfazem

(5.2)
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onde cJ é o uetor mormala .A4.dimensional do hiper-plano e ó é uma constante.
Essa definição de hiper-plano inclui linhas (uma linha pode ser definida por
wi 1 + u2z2 :: ó) e planos bi-dimensionais (um plano pode ser definido por
wia;i+w2z2+w3z3 :; b). Uma linha divide um plano em dois, um plano divide
uln espaço tri-dimensional cm dois e, da mesma folha, um hipei-plano divide
espaço multa-dimensional en] dois.

Assim, os limites das regiões que representam cada classe no algoritmo
de Rocchio são hiper-planos. A regra que usamos para classiâcar um ponto é
determinar em que região se encontra e atribuir a ele a classe que essa região
representa. Para fazer isso, determinamos o centróide /i(c) mais próximo
do ponto e então o atribuímos a classe c. Como exemplo, considere que
queren-los determinar a classe da estrela na Figura 5.4. O centróide mais
próximo da estrela é o da classe -RasterZ?ases, então atribuímos essa classe à
ela. O pseudo-código do algoritnlo de Rocchio é apresentado em l e 2.

A[goritmo [: 'nainRocchio((C,]]))
foi'each c, C (C do

Dj -- {d c <d, cj> c m}
Nj '-' iZh E..o, d('Z)

end
return {P:, ...,Ü}

Algoritmo 2: ApplyRocchio({pi, ..., Ji4}, d)
-'eturn a-g m«.a cos(/i(d), d(d))

O critério aplicado pala definirmos a classe de d no algoritmo 2 é o da
similaridade entre vetores, mas também poderíamos usar a distância Eucli-
diana:

atribua d à classe c = arg min Pj 8(a)l. (5.3)

As legiões formadas pelo algoritmo de Rocchio são aproximadamente
hiper-esferas com raios similares. Essa, característica resulta em uma razoável
sensibilidade à forma das regiões definidas pelas classes.

Na Figura 5.4, o quadrado preto próximo ao limite entre as classes Oorn-
pressíon e F'ã/eShahzzg deveria na verdade ser atribuído à classe /'áleSharáng,

J

SEm álgebra linear, um vetar normal a uma superfície é o vedor perpendicular a ela. O
conceito dc iioilnalidttde é umtl gellertt.libação à ottogonalidi\de.
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já que F'ã/eSharãng é mais esparso. Porém o algoritmo não leva em consi-
deração a distribuição dos pont.os em cada classe, e assim atribui a Compres-
sion. Em l71 é proposta uma variação do algoritmo de Rocchio que leva em
conta o desvio padrão, obtendo um desempenho 5,7% superior em relação ao
algoritnlo tradicional.

A Figura 5.5 apresenta outro exemplo em que
a coima da região induz um resultado equivocado
do algoritmo. Não é possível representar adequa-
damente a classe "a" porque ela possui dois clus-
ters(cujos centróides são os X's). O algoritmo de
Rocchio normalmente classifica erradamente es-
sas classes mu/tí-modais. Por exemplo, imagine
que estamos classificando um conjilnto cona tex-
tos sobre a Rússia que datem entre 1985 e 1995
Antes de 1990 se referiam a Rússia como "URSS" .
e podemos supor no nosso exemplo que os textos
tinham um cunho mais socialista, usando outro
conjunto de palavras. Sendo assim, tecemos dois
núcleos para a classe Rtíssàa, um para textos de

antes e outro para depois de 1990. Se tivermos em nosso conjunto ouvia
classe de textos, digamos sobre a trança, com os documentos representados
por "b" , teríamos problemas ao classificar um documento como "o" , que está
na região B, lilás está mais perto do centróide de ,4.

Na próxima seção apresentamos o algoritmo dos k vizinhos mais próximos
(kNN), que lida melhor com classes que apresentam uma forma mais cole
plexa.

Figura 5.5: l41

KNN: vizinhos mais próximos

Diferentemente do algoritmo de Rocchio, o algoritmo dos k vizinhos mais
próximos ou kNN determina os Z rnátes de decisão localmente. Em INN (ou
seja, kNN pata k = 1) atribuímos para cada docun-tento a classe de seu
vizinho mais próximo. Já em kNN, atribuímos a classe mais representativa
dentre os k vizinhos mais próximos, onde k é um parâmetro. Essa é a lógica
do algoritmo kNN, e esperamos que um documento presente no conjunto de
teste d tenha a mesma classe dos documentos do conjunto de treinamento
que o cerquem.

Os limites de decisão em INN são determinados por segmentos concatena-
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dos e podem sei ilustrados por um diagrama de Voronoi4, como na neura 5.6.
Em nosso caso, os pontos do diagrama de Voronoi são os vetores de pala-
vras que representam cada texto. O diagrama patticiona o plano em in
polígonos convexos, cada um contendo o vedor correspondente (e somente
esse). Qualquer novo documento que esteja dentro de um polígono P(d) es-
tará mais perto de d do que de qualquer outro documento do conjunto, e será
classificado pela classe c(d) .

Figura. 5.6: Diagrama de Voronoi(figura baseada em l41)

Para kNN com k C N, considere a região no espaço vetorial para a qual o
conjunto dos k vizinhos mais próximos é a mesma. Novament.e, essa região
é um polígono convexo e o espaço é particioilttdo eili l(CI polígollos convexos,
dentro dos quais o conjunto dos k vizinhos mais próximos é invariante

INN não é muito robusto. A decisão de que classe atribuir a um novo
documento depende de uin único documento do conjunto de treinamento, que
por sua vez pode ter sido classificado errada.mente durant.e o treina.mento ou
ter freqüêlicias de palavras atípicas para sua verdadeira classe. kNN para k >
l é mais robusto, atribuindo documentos para a classe mais representativa
dos k vizinhos mais próximos, e assim reduzindo os erros est.atisticamente.

O parâmetro k no algoiitliio kNN é geralmente escolhi(lo base?\do na
experiência ou conhecimento acerca do prob]ema em questão. ]i desejável
usar um Ã ímpar, para evitar empates. k :: 3 e k :; 5 são escolhas comuns,
mas valores mais altos entre 50 ou 100 também são usados.

4Um diagrama de Voronoi(do matemático russo Georgy Voronoy) é uma decomposição
de um espaço métrico em regiões de acordo cona a distância a determinados pontos. Dado
um conjtmto Á de n pontos ilo espaço queremos deteltllinar para cada palito p de .4 qual
é a legião y(p) dos pontos do plano que estão mais próximos de p do que de qualquer
outro ponto em ,4. l81
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5.2.4 Como avaliar os resultados

Vimos na seção anterior alguns métodos de cZassl@cação em espaço uetoràa/.
Porém, para sabermos qual desses algoritmos tem um melhor desempenho em
nosso con.Junto de dados, ou mesmo coiiio devemos pré-processar os dados,
quais filtros devemos usa.r, e com quais parâmetros, devemos usa.r métricas.

As medidas mais freqüentemente usadas para compaiai essa classe de
algoritmos são recaZZ e precisão. O recall mede a capacidade que o algoritmo
possui de recuperar documentos sobre a consulta que Ihe foi formulada pelo
usltário, enquanto a precisão avalia, dentre os documentos recuperados, quais
correspondem realmente ao que o formulador da consulta tinha em mente.

Matematicamente, precisão e recall são dados por

precisão = iiiiál!.i-- recall:: tp ,

onde tp, ./'p e ./n são definidos na tabela abaixo:

(5.4)

Nos sistentas de classihcação de textos, tp, /p, tn e /rz são mensurados
para cada classe e então agrupados, e consideramos suas médias con-lo os
valores do modelo.

Uma alternativa que pode ocorrer ao leitor é a de julgar um algoritmo
de recuperação de informação pela sua ezatãdâo. A exatidão, que é dada por
(tp + tn)/(tp + ./p + ./n + tTI), é uma medida muito utilizada para avaliar
modelos gerados por técnicas de aprendizagem computacional, como redes
neurais, árvores de decisão ou máquinas de suporte vetorial.

]llá, poiéin, uma l)oa, lazão pala a (dual }l exatidão não é unia incdi(la
apropriada para problemas de recuperação de informação. Em quase todas
circunstâncias, os dados são enviesados: existem poucos documentos para
cada categoria. Um sistema ajustado para maximizar a exatidão pode pa-
recer tei um bom desempenho simplesmente escolhendo aleatoiianlente a
categoria de um docutncnto, pois provavelmente o número de uerdadeáros
Regalados seria alto.

Uma medida que equilibra precisão e recall é a medida F, que é a média
llarmânica ponderada entre precisão e recall:

F- ] (#'+l)PR
' a} + (l - a)-i PiP +l? '

onde P2 :; (5.5)

  Relevante Não relevante
Encontrado verdadeiro positivo (tp) fal« p'si'i" (fp)

Não encontrado falso negativo (fn) verdadeiro negativo (tn)
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onde a C 10, 11 e então 0 C 10, infl. A medida F balanceada padrão iguala
os pesos de precisão e recall, o que significa a :: { ou P :: 1. Nesse caso, a
medida F é simplificada para:

(5.6)

5.3 Primeiro experimento: Agrupando aplicações
de acordo com as categorias do Source-
Forge

Nesta seção, descrevemos o primeiro dos experimentos cona os códigos-fonte
dos aplicativos do SourceForge. Nesse experimento, iremos verificar se a
divisão de categorias aplicada pelo SourceForge se reflete en] uma divisão
semelhante tendo em vista as similatidades dos vetores de palavras dos apli-
cativos. Se isso fol vaidade, teremos como resultado valores altos de simila-
ridade entre os aplicativos dentre de uma mesma categoria em contraste com
valores baixos de similaridade entre aplicativos de categorias diferentes.

Outro objetivo é estabelecer unia configuração para o nosso pré-processador
do código, estabelecendo um conjunto de filtros que nos ajudem a classificar
os projetos mais efetivamente. Primeiramente, para analisarmos a implicação
de cada filtro na formação dos vetores de palavras, apresentaremos as tabelas
com os valores médios de similaridade por categoria.

Ao final, para compararmos as combinações de filtros, usaremos o algo-
ritmo kNN com k = 3. Como métrica pala a comparação dos resultados,
usaremos a medida F padrão, cona P = 1.

Nas seções abaixo, abordamos os detalhes da colega, do processamento
do conteúdo e da análise dos resultados do experimento.

5.3.1 A colega de aplicativos
O SourceForge não oferece uma API que possamos utilizar para fazei o down-
load dos projetos disponíveis no site. Então, para o primeiro experimento,
em que usamos como grupos as categorias do próprio site, coletal-nos manu-
almente os 5 aplicativos mais populares segundo as 4 categorias:

e F'áZe Shahng: aplicativos de compartilhamento de arquivos, tais como
Emule, Filezilla e Azureusl

8 Captudng / Recordáng: aplicativos de captura, gravação e edição de
áudio e vídeo, como CSound e Audacityl
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8 Rasfer .Basca: aplicativos de edição de imagem, como Gimp, Paint
brush e Image h/lagickl

e Oompression:
KGB e Leme

aplicativos de compressão de arquivos, como Peazip,

A escolha dessas categorias foi baseada no fato de elas conterem os pioje-
tos mais populares. Dos 10 mais populares, oito estão nessa lista. Os demais
foram escolhidos dentro das categorias desses oito, por ordem de populari-
dade. Dessa coima, coletamos 20 dos mais populares aplicativos presentes no
Sourceforge.

5.3.2 O conjunto de dados
Os pacotes com os piojetos das 4 categorias acima listadas foram coletados no
dia 6 de outubro de 2009, compondo um total de 63 megabytes. As linguagens
desses projetos fiam diversas, passando por Java, C, C++, Objective C,
Python, Php e Pascal.

Consideramos apenas os arquivos de código para cada uma das lingua-
gens, ou seja, pala os piojetos em Java, usamos somente os arquivos termi-
nados em ".java" , para projetos em Pascal, somente os terminados em ".pas"
e assim por diante.

Os aplicativos focam separados em pastas poi categoria, constituindo uma
forma de anotação dos dados usada no experimento. Demais informações,
como linguagem, estatísticas de atividade, avaliação de usuários e nún-mero

de doam/oads do projeto, não foram levados em consideração para dividir ou
classificar os aplicativos.

5.3.3 Visualização dos resultados e medidas de centra.
lj nrãny"

Diferentemente dos experimentos do capítulo anterior, não vamos usar de
uma ferramenta gráfica pala apresentei os insultados. Antes tínhamos dados
temporais e agora temos "distâncias" enfie textos, portanto não faria sentido
usar un-l gráfico de linha.

Para representar essas distâncias
poderíamos desenhar o posiciona-
mento dos vetores de termos que
representam cada texto analisado.
O problema que encontramos, como
podemos perceber na Figura 5.7, é

X: (numa (Num)

Calque Cluster (Nodo

(!©D (jêD Cê©
Selectlnstance

Jitter e:Sabe

olueterl

Figura 5.7: Visualização de duas di-
mensões (palavras "num" e "stt") dos
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que as distâncias entre os textos
estão distribuídas entre as milhares
de dimensões que cada vedor tem

lembremos que cada palavra dis-
tinta do texto corresponde a uma di-
mensão no vedor de termos.

Assim, diferentemente do que
vemos na Figura 5.2, que mostra
um conjunto de vetores muito bem
espaçados pela hiper-esfera, ao re-

presentar os vetores dessa maneira, o que vemos é um grupo de pontos muito
próximos, e alguns poucos pontos distantes desse grupo (owt/áers). A ex-
plicação é que eln uma tepiesentação colho essa o que estamos vendo é uma
"sombra" em duas dimensões (poderíamos também ver em 3 dimensões como
em 5.2, mas na prática isso não altera a visualização) do espaço vetorial das
palavras presentes eill todos os textos e, dessa forma, estatíanios vendo uma
informação incompleta em um gráfico desse tipo.

leme-398-2 1.00 0.30
CsoundS.11.1 1 0.30 1.00
roseQarderi-1.7.3 1 0.52 0.34
guienprtnt:S.2..+ ... . J 0.40. 0.24
iü'eamríppa-t.64.6 H f o.s8t 0.29
Vuze..4 1 0.S2: 0.39
Seashoípe 1 0.49 0.32
KGI)..Archiver.2 0.69 1 0.29
ImageMagick-6.S.6 S 1 0.29 0.20
xmeedrtg..0.3.4.s«inca l 0.37 l 0.23
audacity-sK-1.3.9 1 0.66 ' 0.38

}flezilla-3.2.7.! 1 0.st 0.29
lcMule0.49c-Sourccs 1 0.27' 0.16
gímp-2.7.0 l 0.3+l 0.22
dcplusplus 1 0.22 0.14
palntbfush-2.0.1-source 1 0.46 0.32
lzma907 0.29 0.16
fiam-1.2.1 0.38 0.20
AresReçulaí211.12132008 $ O.14 1 0.07
peazip-2.7.src O.11: 0.06

Figura 5.8: Tabela de similaridades ente os programas

Optamos então pot apresentei os valores
numéricos das similaridades entre os projetos
em formato de uma tabela. Entretanto, para
melhor analisarmos os resultados, usamos uma
medida de centralização. Poi se ttataienl de
distâncias entre os textos, a média é um bom
n:lodo de resumir essa informação.

g
Ü

!

E

0.28
0.33
0.26
D.42

Figura 5.9: Tabela com
as médias das similaridades
pnt.rp nq pntPunri nq

               
  D.40 D.S8 0.S2i 0.4St 0.69 D.29 D.37t 0.6Ó 0.51 0.27 D.34 0.22 Q.46 0.29' 0.3B D.14 o.l l
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].S6   D.46} 0.S9i 1.0D; 0.SI 0.36 D.S+: 0.6S 0.4S; 0.2S  0.20 0.661 0.19; 0 33 D.17 0.12
    0.4S ! O.S3 i O.SI : i.0D Q.28 0.40 0.66 0.SJ1 0.31 0.33 0.20 0.46; 0.33: Q.37 0.16 0.12
}.31 0.30 D.29: Q.]S! 0.36Ê D.28 1.00 D.2+: 0.3S 0.27 0.1S D.3+ D.13 0.34 0.14: 0.19 D.D8 
    D.34: 0.411 0.541 0.40 0.24 t.00f 0.S2 0.]9; 0.19 D.2+ o.ló 0.63 0.2Z1 0.24   0.09
  0.q6 Ü.62i 0.6SI o.Ósi 0 66 D.3S 0.S2: 1.0D 0.63: 0.]t 0.39 D.29 D.60: 0.311 0.+S  D.14
0.S3 0.38 0 51i o.s+i 0.4sl o.s3  D.39: 0.6] 1.00. 0.2/ 0.]6 D.24 0.40 : 0.3/ . 0.40 0.32 a.28
0.28 0.18 0.24: o.loi D.2SE 0.31 D.IS o.19: a.31 0.2/ i.oa 0.16   0.24 0.20. 0.19   o.]s 0.3S 0.301 0.40i 0.3ól 0.33 Q.34 0.2+, 0.39 0.36 0.16   0.17 D.33 0.18; 0.24 0.17 a.13
0.26 0.18 0.22i o.zzl 0.20r a.20   Ü.16; 0.29 0.24Ê 0.11 0.17 1.0D 0.17 0.1/} 0.15 0.07 a.06
  D.3S Ü.4si 0.66i o.ÓÓI 0.4ó 0.34 o.Ó3E 0.60 0.40, 0.24 0.33 D.17 t.00 0.121 0.31D.13 }.ia
0.27 0.19 0.2s : o.loi o.iSI 0.33 0.L4 0.22 0.]1 0.3/: 0.20   D.17 D.12: 1.00 0.24 0.16  
  a.2ó 0.3B! 0.37i 0.33 0.37 0.19 0.24i 0.4S D.40: 0.19 D.24 D.15 D.31 D.24t i.Qa 0.16 a.12
0.18 D.13 0.121 0 17i o.t/1 0.16 0.08 0.L2 = 0.18 0.32 0.09   D.0/ 0.13: 0.16' 0.16   
0.12 0.10 0.12 l 0.111 0.12 1 0.12  0.09E 0.14 0.2B o.a6 D.13 0.06 Ü l0 0 131 0 12 0 73 1.0a

  ?  

     
fileSharing ii .J 0.39 0.31 D.27
CapturlngRccofdlng 1 0.31   
RasterOased l 0.2z D.39  
Gompressbn 0.28   0.26
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As figuras 5.8 e 5.9 ilustram o processo. Na
tabela 5.8, temos os valores de similaridade en-
tre os programas. As cores de fundo nos nomes
dos programas correspondem à categoria a qual
se encontra o programa, pot exemplo, o programa emule pertence à categoria
yíZeSÀaràng, enquanto o gámp pertence à rasterBased. Na tabela 5.9, temos
os valores das médias entre as similaridades dos programas das categorias em
questão, por exemplo, iia última linha da primeira coluna, temos o valor da
média entre as similaridades dos aplicativos da categoria ./i/eSAarãng com os
aplicativos da categoria compressãon.

A similaridade é uma função simétrica, ou seja, a similaridade entre ..4 e
B é igual à sin-hilaridade entre B e .4. Assim, ambas as tabelas apresentadas
são simétricas, bem como as que apresentaremos a seguir.

5.3.4 O pré-processamento dos dados
Na busca por configurações de filtros que separem melhor as categorias, rea-
lizados testes reunindo vários filtros, e usando vários paiâinetros diferentes
Iremos apresentar os resultados em paralelo à análise das diversas particula-
ridades referentes ao experimento.

A presença das palavras-chave da linguagem

A primeira questão com a qual nos deparamos é referente às palavras reserva-
das da linguagem. Como estamos lidando com piojetos de várias linguagens
diferentes, é importante retiiarmos as palavras ieseivadas de cada linguagem
pa-ra que elas não sejam incluídas no vetor de tertllos. Caso não façamos
isso, programas escritos na mesma linguagem terão uma similaiidade maior,
simplesmente devido a esse fato. Comparemos, na figura 5.10, os resultados
dos testes com e sem palavras-chave.

FileSharlng lO.Otó9i 0.0084: 0.00SZI 0.0067
CapturfngRecardlngl 0.0084 Q.Dita o.Óliã { 0.0077
RasterBascd 1 0.00SZi 0.01S2Í0.031sl 0.0268
Compresslon 0.0067 : 0.00771 0.0268:0.0268

(a) Com palavras reservadas

U l

g©~'«'%yl:$@:êggg j8}ã
(b) Sem palavras reservadas

€ !

Figura 5.10: Tabelas con-l as médias das similaridades entre as categorias
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Podemos notar que a similaridade tem um valor ligeiramente maior quando
não retiramos as palavras reservadas da linguagem. A explicação para isso
é que essas palavras são frequentes no código e influenciam aumentando o
valor da similatidade. Quando não retiramos essas palavras, encontramos
poi exemplo ''if" e "wltcre" dcntle as palavras l.nais fre(lüentes. A diferença
não é tão significativa devido ao efeito da frequência inversa, já que boa parte
dessas palavras ocorrem em todos os projetos.

Obtendo informação dos tei'mos compostos

Como o conjunto de dados do experimento é constituído de códigos-fonte,
encontraremos muitos termos compostos. A concatenação de palavras é um
recurso muito utilizado por programadores a fim de tomar a leitura numa,na
mais fácil. Existem grupos de programadores que defendem que a docu-
mentação pode e deve ser o próprio código, e isso se faz através do uso dos
padrões na concatenação de palavras.

Os padrões mais utilizados anualmente são o cameZ case e o que chamamos
underZáne. O camel case, antes referido como "mediai capitais" , temi seu uso
registrado muito antes da computação, em especial para a escrita de sobre-
nomes de origem inglesa, como em F'átzGeraZd("filho de Geram"). Algumas
vezes esse padrão também é utilizado em sobrenomes ingleses de origem es-
trangeira, como Z)uPont(do francês "du Pont") ou Z) Cacho(do italiano "DI
Caprio") l91. Hoje, a grande maioria das linguagens de programação adoram
esse padrão pala a nomenclatura de variáveis, métodos e classes.

O "." , conhecido como underscore(e que chamaremos aqui de wnder/ãne),
tem a origem do seu uso para a composição de palavras níl linguagem de
programação C, e mais ta.rde, C++. Atualmente, esse padrão é basta.nte
usado em C, C++ e em linguagens de manipulação cle bancos de dados,
como SQL.

Em nossos experimentes, testamos se ao processatmos as palavras com
esse padrão, substituindo-as por suas sub-palavras no fluxo e de tokens, ob-
temos resultados melhores. A Figura 5.11 apresenta as tabelas com as si-
milaridades ao utilizarmos os filtros CamelCaseFI.lter e UndelineFilter.
separadamente e em conjunto.

O que podemos perceber é que, ao aplicar o filtro CamelCaseFilter,
a categoria F'áZeShahrzg torna-se difícil de diferenciar, apresentando valores
de similaridade entre si até menores do que com as outras categorias. Em
compensação, a classe (7ompressãon passa a ser diferenciável, apresentando
valores mais altos de similaridade enfie os seus projetos.

De uma forma geral, estamos substituindo palavras grandes por palavras
menores e mais gerais, que tendem a se agrupar, aumentando a freqiiência
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a

Filesharlng . .. J o.otzi. [ O.Dose
CapturlngRecordlng I' 0.D08 í O.014t 0.01i ' 0.009

lnasteroased U 1 .0.00S ...o.QtSi o.03x. Q11024.
Compresslon . .0.0QZ. 0.009 0.024. 0.023

(a) com UnderlineFilter

S
0

FlleSharlng . .... ,..] o.ooSI..0.00Z1 0.006i. 0.007
CapeurlngR«ordlng l 0.0071 0.0ÍSI 0.024t D.009
Raster8ased 1 0.0061 0.024i o.041.1 0.028
ICompression . o.ao!].p:o09 .g.ozpá.a.Dali

(b) com C.melCaseNlter

l ;l ,?

/

©#~'« }$ {gí w. }$
(c) com ambos os 61tros

Figura 5.11: Tabelas com as médias das similaridades entre as categorias

de palavras que podem nos ajudei a diferenciar os projetos. Por exemplo,
podemos ter como nomes de variáveis as palavras compostas chavePublica
e chavePri.veda. Sem os filtros, dificiln-tente elas se tornariam representati-
vas. Aplicando os filtros, teremos as palavras cÂaue, publica e pduada, que
podem nos ajudar a distinguir o que seria um piojeto com algum algoritmo
de criptografia.

O tamanho das palavras

Nos códigos-fonte geralmente encontramos classes, interfaces, métodos ou
variáveis com nomes muito curtos ou ntuito longos. Esses termos podem
influenciar de forma indesejada no valor de similaridade ou mesmo demandar
fetais tempo processaiiieiito inutilmente. Então é interessante não incluí-los
nos vetores de termos.

Sem entrar no n:mérito da qualidade do código, palavras com o nome "a"
ou "bc" t-tão carregam muito valor semântico. Elas podem ter inúmeros
significados e, devido ao seu uso comum, podem influenciar no valor de simi-
laridade.

Da mesma forma, palavras muito grandes são específicas demais ou então
são concatenações de palavras que não apresentam um padrão automatica-
mente detectável. Não temos interesse em processar essas palavras, que até
podem ocorrem em grande quantidade dentro de um mesmo projeto, mas
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muito dificilmente aparecerão em outros, e assim não influenciam o valor de
similaridade.

Para as palavras muito grandes, t-esolvemos eliminar do fluxo de tokens as
palavras com tamanho maior que 30 caracteres. Pala as palavras curtas, tes-
tamos três alternativas: rejeitando termos menores que 3, 4 ou 5 caracteres.
Vejamos os resultados:

?

'D

lriieshadng:.... . J o.otól .o:ooZ.i o.ool 1 . o.oos
làptu'i'gn«o.fins l 'o.ÕÕ}Í o.iã9 l ÕIÕii [ ÕIÕài

::;:!;=. '" ::g:! ::gà!: a;l:t: .::i:
(a) termos ? 3 caracteres

l.FlleSharl.ng... ...... ...l. 0.0261 0.008 l o.OOI l o.o04
jt$ptuílWãecordlngl Ó.ooàt b.oto ; olóiã: 0:008

:l:;;!=- ' ::g:i ::::Í B3Í9: ::i:
(b) termos 2 4 caracteres

g

E HU id lu
Fi[eSharing.....;....] o.02s.] O.Oi.4.l.. . 0.001 i 0.0DS
CapturlngRecordlngl 0.014i 0.016 0.0t4i 0.011
llasterbased l 0.001 1 0.0141 0.017i 0.01.6
ICompresslon ' 0.00$i 0.0tiF 0.0t61 0.033

(c) termos 2 5 caracteres

Figura 5.12: Tabelas cole as médias das similaridades entre as categorias

As tabelas em 5.12 apresentam as similaridades em cada um dos casos.
A exceção de alguns poucos casos, podemos perceber que à medida em que
ietiiamos anais palavras, através da eliminação de uma faixa tnaiot de termos
do fluxo de tokens, o valor de similaridade é ampliado.

A explicação é que, ao ietiratnlos as palavras pequenas do fluxo, a frequência
relativa das outras palavras aumenta, já que o universo de palavras é redu-
zido. Como a frequência inversa não se alteia, as similaridades tendem a
aumentar.

Outro fato a se natal é que, à medida que eliminamos as palavras menores,
as similaridades de projetos dentro de uma mesma categoria sofrem um au-
mento dais significativo do que as similaiidades enfie os outros. Isso ocorre
pois, de uma forma geral, palavras maiores tendem a ser mais específicas do
assunto que o texto trata, e assim as categorias são melhor diferenciadas por

Podemos compalai ainda o caso em que retiramos teinios com menos de
elas
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Tabela 5.1: Valores das métricas pala os experimentos com todas as palavras

3 caracteres (5.12a) com o caso em que não retiramos nenhum termo através
do critério do tamanho do termo (5.10b), apresentado na seção anterior. O
que observamos é que, quando não eliminamos nenhuma palavra, verificamos
valores de similaridade maiores, tanto entre categorias quanto dentro de unia
mesma categoria, o que nos leva a crer que palavras muito curtas constituem
um ruído e não ajudam a diferenciar as categorias.

Contudo, podemos questionar se ao retirainios as palavras com 3 e 4
caracteres não estamos retirando valor semântico do código-fonte. E podem
existir palavras importantes nessa faixa, sendo interessante manto-las em
nossos vetores de termos.

5.3.5 Resultados
Realizamos os experimentos com todas combinações entre os filtros StopFilter,
CamelCaseFilter, UnderlineFI.lter e WordSizeFilter, este último com os
tamanhos mínimos de palavras 3, 4 e 5. No total, testamos 32 combinações
de filtros, aplicalldo-os nos código-fonte dos projetos, e obtendo, at.invés do
produto da freqüência simples pela freqüência inversa, os vetores de palavras.

Esses vetores serviram de entrada para o algoritmo 3NN (kNN pala k =
3), que foi executado pala cada vedor. Colho n-tétricas para o resultado,
obtivemos valores de precisão, recall e medida F (com P = 1) para cada um
dos vetores.

O gráfico de barras, em 5.13, nos permite comparar o desempenho de cada
configuração através da medida F, agrupando os resultados pelo tamanho
mínimo de palavra escolhido.

Nas tabelas 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4, podemos obseivat os valores de precisão,
recall e medida F pata cada um dos experimentos. Estão em negrito os
experimentos que obtiveram os cinco melhores resultados, de acordo com a
medida F

Há alguns aspectos interessantes a serem) notados se analisaiinos o gráfico
5.13. O primeiro deles se refere ao fato de que, de uma forma geral, temos

Experimento
todas as palavras

sem filtros Underline CamelCase Under e Camel
com kw sem kw com kw sem kw com kw sem kw com kw sem kw

Precision
Recall

F-A/leasure

0.259
0.300
0.232

o.3o2
0.350
0.283

0.194
0.250
0.204

0.204
o.250
0.201

0.294
0.200
0.152

0.297
0.200
0.155

0.172
o.2o0
0.143

0.172
0.200
0.143
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Tabela 5.2: Valores das métricas para os experimentos com as palavras com
3 ou mais caracteres.

Tabela 5.3: Valores dias nlétiicas pala os expetitnentos coiii as palavras com
4 ou mais caracteres.

Tabela 5.4: Valores da,s lnétlicas pata os experiiilentos colei as palavras com
5 ott mais caracteres.

Experimento
palavras com 3 ou mais caracteres

sem filtros Underline ClamelCase Under e Came]
com kw sem kw com kw sem kw cona kw sem kw com kw sem kw

Precision
Recall

F-h'leasure

0.325
0.400

0.347

o.265
0.350
0.288

0.158
0.250
0.183

0.108
0.200
0.133

0.229
o.25o
0.213

o.224
0.250
0.208

0.217
0.250
0.200

0.133
o.2o0
0.138

Experimento
palavras comi 4 ou mais caracteres

sem filtros Underline CamelCase Under e Camel
com kw sem kw com kw sem kw com kw sem kw com kw sem kw

Piecision
Recall

F-A4easure

0.358
0.350
0.296

o.358
0.350
0.296

0.32]
0.300
0.248

0.517
0.350
0.336

0.321
0.300
0.248

0.321
0.300
0.248

0.377
o.35o
0.310

0.413
0.400
0.353

Experimento
palavras com 5 ou mais caracteres

sem filtros Underline CamelCase Under e Camel
cona kw sem kw com kw sem kw com kw sem kw com kw sem kw

Precision
Recall

F-Measure

0.608
0.450

0.433

0.608
0.450

0.433

0.287
0.350
0.280

0.288
0.350
0.282

o.053
0.200
0.083

0.053
0.200
0.083

0.053
0.200
0.083

0.053
0.200
0.083
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Fig\ua 5.13: Medida F para as combinações de filtros

um desempenho melhor quando não aplicail-tos nenhum dos filtros de decom-
posição de palavras compostas: CamelCaseFilter, UnderlineFI.lter. A
média dos valores da medida F nesses casos, ilustrados no gráfico pelas séries
rotuladas por aom/(eywords e Sem.Z(eymords, é superior as demais, tendo
valores 0.327 e 0.325, respectivatncnte. A terceira inelltoi é da série eni que
aplicamos UnderlineFilter e StopFilter, com 0.238, bem inferior às duas
melhores.

Em relação ao tamanho das palavras, usando o mesmo critério da média
das medidas F dos experimentos, é melhor usarmos o filtro WordSizeFilter
com palavras de contpiimettto maior ou igual a 4 caracteres (série de col
vermelha). A média dessa série é igual a 0.292, seguida dos expeiimentos
que usam palavras de 5 ou mais caracteres (em verde), com 0.220, e dos que
usam palavras de 3 ou mais caracteres (em azul), com 0.214. Essa média mais
alta se deve ao seu desempenho superior quando aplicamos combinações de
CamelCaseFilter e UnderlineFilter (séries da parte direita do gráfico).

Aparentemente, existem palavras compostas, que quando separadas pot
esses filtros, inserem no vedor palavras de comprimento exatamente igual a 4
caracteres que ajudam bastante a distinguir as categorias. O "ezafamente"
da frase anterior se refere ao fato de que, quando não consideramos essas pa-
lavras (o que ocorre na série com barras verdes), o desempenho cai bastante,
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principalmente quando aplicamos o filtro CamelCaseFI.lter. Do outro lado,
observando a série com palavras de comprimento ? 3 (em azul), veillos que
as palavras de tamanho 3 obtidas por esses filtros parecem confundir o clas-
sificador, jú que, quando as eliminamos, obtemos um desempenho superior.

Un-t último lato a se comentttr é o insultado da séi ie de onde obtivemos os
melhores desempenhos de configurações individualmente, a série com pala-
vras ? 5 caracteres. Retirar ou não as palavras reservadas não parece surtir
efeito, provavelmente porque as mais freqüentes tenham comprimento $ 4,
o que resulta no empate entre as duas maiores medidas F. Quanto aos ou-
tros filtros, o que pudemos comprovar foi que eles reduzem o desempenho do
classificador para essa série, o que pode ser explicado pelo fato de que estão
sendo retiradas palavras compostas que diferenciam bem as categorias, e em
seu lugar estão sendo colocadas palavras que na verdade, ou não ajudam na
classificação, ou até confundem o algoritmo.

5.4 Segundo experimento: Restringindo os
l e l e q. l e .f''"q

aplicativos à linguagem CI

5.4.1 O conjunto de dados
Os dados do SourceForge.net não podem ser acossados diretamente, pois
não existe uma API disponível ao público para esse fim. Entretanto, existem
algumas inst.ituições que possuem acesso a alguns dados para fii:ts de pesquisa,
como é o caso da Universidade de Nobre Dome jlll. Através de pesquisadores
parceiros ligados essa universidade j101, conseguimos acesso a uma base de
dados com mais de 7000 piojetos em linguagem C.

Os projetos foram coletados en] novembro de 2009 e seguiam o seguinte
critério:

© Escrito em linguagem CI

e Com pelo menos um desenvolvedor;

© Clom pelo menos un] download

Foram encontrados 11.433 projetos com esse critério, dos quais lO.128
estavam disponíveis pala download. Após mais alguns verificações, como de
que o projeto deveria conter algum código, e que esse código deveria ser em
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linguagem C s, chegou-se ao número de 6.773 projetos.
Essa foi o conjunto de dados que recebemos. Porém, ele ainda l-tão possuía

um importante atributo para cada projeto: a categoria. Na impossibilidade
de conseguir esses dados da mesilaa fonte, encontramos o FLOSSmoZe j121 j131 ,
um repositório colaborativo de conjuntos de (la(los e análises já realizadas so-
bre dados de projetos de código livre. Com mais de 300 gãgabytes disponíveis,
o repositório possui dados a respeito de mais de 200.000 projetos, não somente
do SouceForge, mas também de outros repositórios de projetos, como FresA-
meat j141, Rubi/Force j151, ObyectWeb j161, /item SoÊware Foundatáon j171,
entre outros.

Sotnente 5681 projetos informaram a que categoria pertenciam. Decidi-
mos utilizar categorias que possuíssem pelo menos 50 projetos e, pala ca-
tegorias con-l mais de 50 piojetos, selecionamos 50 de forma aleatória a fim
de igualar a representatividade de todas. Por fim, chegamos a 20 categorias
com 50 projetos cada, num total de 1.000 projetos.

Pala os experimentos, particionamos o conjunto de dados em 75% para
o treínamento e os 25%o restantes para a avaliação dos modelos.

5.4.2 Vetores de palavras
Nos deparamos com alguns problemas de escala ao passarmos de 20 (número
de projetos do primeiro experimento) para 1000 projetos. Um deles trata
da dimensão dos vetores de palavras. A quantidade de memória e proces-
samento necessária para armazenar e processar esse volume de dados é bas-
tante grande. Entrega.nto, existem algumas aproximações que viabilizam os
cálculos.

t'Há uma diferença entre essas verificações e a lista de critérios, pois a consulta caiu
os critérios fbi realizada sobre os iiletadados insctidos pelos ciiadoles dc cada piojcEo uo
SourceForge, enquanto as verificações foram feitas somente após o dowzzload dos projetos
ter sido realizado, constatando de fato os critérios. Dessa forma, encontramos projetos
que sc descreviam como projetos enl C e não eram, oit então ncm possuíam código escrito.
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Figura 5.14: Frequência acumulada das palavras de um vedor de termos. Em
azul, vemos a aproximação com 100 palavras. Em vermelho, a freqüência
acumulada total.

Urna aproximação normalmente usada é a de ordenar em ordem decres-
cente o vedor de termos e usar somente as primeiras posições, mais significa-
tiva.s, descartando as pala.vias de freqüência menor. Essa é unia boa apro-
ximação, pois geralmente com uin conjunto pequeno de palavras alcailçatnos
uma proporção satisfatória das palavras de um texto. Vejamos o gráfico da
figura 5.14.

Podetnos obseivai que com 100 palavras .já atingimos uma certa estabi-
lidade na frequência acumulada. Nesse exemplo, alcançámos 84% da Dormia
do vetou com lun terço das palavras, que totalizam 293 para o vedor do exem-
plo. Segundo nossos expeiimentos, os outros vetoies de termos dos projetos
apresentam comportamento similar. Quando falamos de similaridades, essa
aproximação tende a chegar mais próxitna da real, pelo fato de que os valo-
res, quanto mais próximos de zero, quando multiplicados entre si, tornam-se
menos representativos ainda.

5.4.3 Extraindo informação dos códigos-fonte das aplicações
Comparamos o desempenho dos algoritmos kNN (k = 3) e Rocchio aplicando
as cinco melhores conâgurações obtidas no experimento ai-tterior:

8 Somente palavras com mais de 5 caractet'es;

© Somente palavras com mais de 5 caracteres, sem palavras reservadasl

8 Somente palavras com mais de 4 caracteres, sem palavras ieseivadas,
processando palavras compostas com os padrões underláne ou C'ame/-
Case

© Somente palavras com mais de 3 caiacteresl



CAPÍTULOS. CLASSIFICAÇAODETEXTOS 80

e Somente palavras com mais de 4 cai'alteres, sem palavras reservadas,
processando palavras compostas com os padrões under/ãne.

Os resultados podem ser observados no gráfico da figura 5.15. Mais uma
vez, fazemos uso da medida F para comparar os métodos. A tabela 5.5
apresenta os valores, destacando, em negrito, os melhores desempenhos de
pnrl n nlc,nritmn

sem keywords
palavras
> 4 Under e
Camel sem
keywords
0.994
0.802

Underline
sem keywords

Rocchio 1 0.864
0.993
0.907

0.994
0.846

Tabela 5.5: Medida F no segundo experimento

1.2

0.982 0.994 0.993

H Rocchio

a3NN

0.4

palavras>=5 palavras>=5sem palavras>=4Undere palavns>=3 palavras>= Underline
keywords Camel sem keywords sem keywords

Figura 5.15: Comparação dos algoritmos kNN (k = 3) e Rocchio pala o
segundo experimento.

J

Os resultados nos mostram que o algoritmo kNN apresenta um desem-
penho melhor do que o algoritmo de Rocchio em todas as configurações.
Testados algumas variações pala o kNN, com k = 5 e k = 7, mas os re-
sultados são bastantes semelhantes aos de # = 3, com diferenças somente
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na quinta casa decimal. Isso pode ocorrem devido ao agrupamento dos clus-
ters que, em algumas categorias apresentam variância induzida, tornando a
classihcação mais eficaz, e em outras muito alta, conful-tdindo o algoritmo,
ambos os casos tornando o número de vizinhos irrelevante.

Acreditamos que a forma dos c/usters para os dados analisados não apre-
senta a forma hiper-esférica esperada pelo algoritmo de Rocchio. Outra pos-
sibilidade é que o espalhamento dos vetores pode comportar-se de maneira
distinta entre as categorias, e as hipel'-esferas de tamanho similar não mo-
delam satisfatoriamente os dados. Nesse caso, a variação proposta ein l71
poderia apresentei um melhor desemperlho.

Entre as configurações, pala o algoritmo 3NN há pequenas diferenças.
Quando aceitamos somente as palavras de comprimento 2 5, novamente te-
mos o mesmo desempenho retirando ou não as palavras reservadas. Nesse
experimento, entretanto, essas configurações não apresentaram os melhores
deseinpenllos. Quando usamos palavras com comprimento 4 ou maior asso-
ciadas aos filtros de palavras compostas, ou quando usamos as palavras com
3 ou mais letras chegamos a resultados ligeiramente superiores.

Quando nos volta.mos pala os resultados obtidos pelo algoritmo de Roc-
chio percebemos maiores diferenças entre as configurações. Podemos dividir
os resultados em três patamares: 0.80, 0.85 e 0.90. Diferentemente do pri-
meiro experimento, temos o melhor desempenho nesse caso quando filtramos
somente as palavras menores que 3.

5.5 Conclusão
Recuperação de informação é uma área com muitos problemas interessan-
tes. A classificação de textos é un) deles, que foi explorado nesse capítulo.
Apresentamos os algoritmos mais utilizados, o k vizinhos mais próximos e
o algoritmo de Rocchio, destacando seus pontos fortes e fracos e, posterior-
mente, os comparamos através de experimentos.

No prinaeiro experimento, testamos extei-tsivamente todas as configurações
entre os filtros considerados a fim de descobrirmos qual a influência de cada
um deles nos vetores de termos e iia diferenciação dtts classes. Ao discutiiilios
cada aspecto, pudemos entender melhor o comportamento do espaço vetorial
formado pela freqüência das palavras nos códigos-fontes dos projetos. Per-
cebemos, por exemplo, que a freqüência inversa previne várias questões a
priori, como a diferença entre as linguagens, reduzindo o peso de palavras
reservadas. Apesar de não teiillos usado uma base tão representativa, o ex-
perimento serviu para destacarmos os conjuntos de filtros a serem usados no
rnnninn+n aoniiin+o

uv u\.fi3 L& x t x v\= B
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Em contra.st.e, aumentamos em 50 vezes o número de projetos para o
segundo experimento, através do acesso obtido a uma grande base de aplica-
tivos em C. Com un-l volume bem mais significativo em mãos, enfrentamos
problemas de escalabilidade, coillo a grande dimensão dos vetores de pala-
vras, contornados poi }tproximações e implementações intLis eficientes.

Pelo que pudemos perceber no segundo experimento, o algoritmo kNN
modela melhor os c/usters formados pelas categorias dos projetos no espaço
vetorial, obtendo um desempenho melhor, independente da configuração ado-
rada. Para entendem melhor o problema, uma possível abordagem futura seria
implementar e comparar outros algoritmos e variações, como a do algoritmo
de Rocchio que substitui a similaridade de cosseno por outra em função do
desvio padrão l71.

Outros testes que podent sei realizados a posteriori são: a comparação de
mais parâmetros de filtros, como aceitar somente palavras de comprimento
maior ou igual a 61 a realização do experimento de comparação de filtros
com unia base de dados maiorl ou a avaliação de novos filtros, como isolar
comentários e código propriamente dito.
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Capítulo 6

Conclusão

Transformar dados brutos em informação, extraindo deles um significado
dificilmente perceptível sem o auxílio de técnicas avançadas, dá à mineração
(le dados e à computação uma posição de destaque. Esta tiansfolnltição
permite a descoberta de novas infoimaçoes, que podem consistir da busca de
fatos já esperados ou de novidades. Cabe a nós estudar as naelhores formas
de modelar a realidade em uma linguagem na qual seja possível aplicam as
técnicas de análise. Nesse trabalho, pudemos compreender alguns aspectos
dessa ciência, em particular, a área da recuperação de informação.

De grande importância para o resultado do trabalho, a leitura do Trend-
Finder nos introduziu na aplicação de métodos de aprendizagem computaci-
onal cm séries temporais. A leitura da tese (le Chiistine L. Tsieil apteseiitou-
nos um trabalho maduro, ressaltando a importância de cada passo do pro..
cesso na área da mineração de dados, ajudando na compreensão de outros
trabalhos e na realização da pesquisa como un] todo.

O estudo através de experimentou nos permitiu abordar vários aspectos
dos pioblemas em inteligência coletiva. Iniciamos com os dados temporais
do Twitter. A liberdade de expressão para os que escrevem e a grande pene-
tração das informações divulgadas fazem do Twitter um canal democrático
de grande sucesso e que influencia o modo de se usar a Internet. Anual-
mente, boa paire das notícias surgem primeiro em meios informais como o
Twitter para, depois de oficialmente comprovados, constareln nos meios de
informação formais. A nossa suposição era de que a freqüência das palavras
contidas nos posta seguissem uma tendência relacionada a eventos populares,
e que pudéssemos detectar através delas }ls notícias que postcrioimente sai-
riant nos jornais e revistas. De fato, os dados coletados comprovaram a nossa
suposição, tanto para eventos esperados, qua.nto para eventos não previsíveis.

A evolução da pesquisa nos conduziu para um problema mais específico
da área de recuperação de informação, a classificação de textos. Exploramos

85



CAPITUL06. CONCLUSÃO 86

o problema. de classificaçã.o de aplicações através do código-fonte. Discuti-
mos questões relativas ao pré processamento dos dados, comparando as com-
binações de bILros em experimentos controlados e analisando a influência de
cada aspecto do comportamento do espaço vetorial formado pela freqüência
das palavras nos códigos-fontes dos pro.fetos.

Num segundo momento, adotamos as melhores configurações de filtros
para comparar o algoritnlo dos k vizinhos mais próximos e o algoritmo de
Rocchio. Mostramos os pontos fortes e fracos de cada algoritmo, e vimos que
para os dados estudados, o kNN modela melhor os clusters formados pelas
categorias dos projetos no espaço vetorial, obtendo um desempenho melhor,
independente da configuração adorada. De uma forma geral, os resultados
que alcançámos foram bastantes satisfatórios, chegando a uma medida F de

Nesse trabalho estudamos as áreas de aprendizagem computacional, in-
teligência coletiva e recuperação de informação. Entre todas essas áreas há
a sobreposição de conceitos, técnicas e algoritmos, e cada uma delas tem
sua contribuição no resultado final dessa pesquisa. Optamos pelo uso várias
feiiêtmentas já existentes pala nos ajudar eln todo o processo de iilineiação:
colete, análise, pré-processamento, aplicação de métodos e avaliação dos re-
sultados. Enl detrimento de um aprofundamento maior nos detalhes de im-
plementação, nos focamos em aprender a analisar os dados e decidir como
processar os dados, quais as técnicas mais adequadas para abordar o pro-
blema e de que forma avaliar os resultados.

A busca da informação a partir dos dados não apresenta um caminho
definido. Cada problema merece uma avaliação cautelosa e individualizada.
Quanto mais conceitos e abordagens conhecermos, melhor poderemos inter-
pret.ar o colllportan-Lento dos dados a flUI de aplicar técnica.s que nos permitam
extrair dos dados brutos a inforn)ação que eles representam.
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