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Universidade da Beira Interior, com orientação do Professor Doutor Gaël Dias do Depar-
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Resumo

Com o massivo aumento da disponibilização de novos conteúdos na Internet, a pesquisa

de informação tornou-se cada vez mais importante. Desde o seu início que os sistemas

têm vindo a sofrer constantes desenvolvimentos e a ser alvo de investigação por parte de

uma vasta comunidade científica.

Derivado do nosso estudo, implementamos um novo sistema de agrupamento e apre-

sentação de resultados que advêm da procura da informaçao em ambienteweb. Utilizamos

técnicas deWeb Content Miningpara representar os textos a partir dos seus termos mais

relevantes, que tanto podem ser palavras simples como palavras compostas. No segui-

mento, aplicamos um algoritmo desoft clusteringque agrupa emclustersdocumentos

relativos ao mesmo conceito, apresentando-os de forma hierárquica,labelizadoscom os

seus termos mais relevantes. Este sistema evoluirá para uma nova vertente deQuery Ex-

pansion, denominada deClassified Query Expansion. Será Automática (acrescentando

termos àquery) com a implementação progressiva de umaWebWarehouse(que guardará

os termos relacionados a cada nova pesquisa efectuada) e será Interactiva (sugerindo ao

utilizador um conjunto de resultados que se apresentam de forma hierárquica), propondo

ao utilizador a expansão daqueryescolhendo um ou maisclusters.

A organização dos resultados, que decorre deste novo conceito facilitará a navegação

do utilizador pela lista de páginas devolvidas por um motor de busca qualquer. Com uma

ferramenta que automatize estes processos, o utilizador não mais necessitará de fazer uma

procura exaustiva da página do seu interesse, o que significa um considerável ganho de

tempo que o mesmo poderá dedicar a outras tarefas como sejam o estudo em concreto do

site do seu interesse.
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Capítulo 1

Introdução

1.1 Motivação

A WWW (World Wide Web) contém uma quantidade enorme de informação, mas a sua

globalização e a facilidade com que hoje se acede à Internet transformou-a numa rede de

informação gigantesca. Na actualidade, os motores de busca confrontam-se com o prob-

lema de terem que ajudar o utilizador a lidar com mais informação do que aquela que na

realidade consegue absorver. Na maioria dos casos, pela falta de organização da infor-

mação e não pelo seu excesso, acabamos por ignorar prováveis dados preciosos: lemos

apenas umas quantas notícias de um jornal, fazemos uma procura nawebe limitamo-nos

na maioria dos casos aos primeiros 20 resultados (ver Silversteinet al, 1998) devolvidos

da execução da pesquisa.

A localização e organização de recursos com conteúdo relevante e de qualidade é

uma tarefa complicada. O conceito de pesquisa de informação (Information Retrieval1)

surge neste contexto como um processo onde são devolvidos e ordenados por ordem de

importância os documentos mais relevantes de acordo com uma pergunta (query) especi-

ficada pelo utilizador. Depois de completada a pesquisa, o conjunto de documentos é

1Que a partir de agora definiremos como IR.
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1.1 Motivação 2

dividido em 2 grupos (ver Figura 1.1):

(1) o conjunto dos documentos devolvidos;

(2) o conjunto dos documentos omitidos pelo sistema.

cada qual dividido em documentos considerados relevantes ou não relevantes de acordo

com aquery.

Figura 1.1:Divisão dos documentos devolvidos em 2 grupos: relevantes e não relevantes.

A avaliação deste tipo de sistemas é sempre sujeita a uma certa subjectividade (o que

pode ser relevante para um utilizador pode não ser para outro) mas é normalmente feita

com recurso a três medidas:

(1) precision(precisão): avalia de entre todos os documentos devolvidos os que são

relevantes;

(2) recall (cobertura): avalia de entre o universo de todos os documentos relevantes

aqueles que são devolvidos pelo sistema;

(3) fallout: avalia de entre o universo de todos os documentos não relevantes quais os

que foram devolvidos pelo sistema.

As seguintes equações ilustram estas medidas:

precision =
a× 100

(a + b)
(1.1)
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recall =
a× 100

(a + c)
(1.2)

fallout =
b× 100

(b + d)
(1.3)

A query(lista de palavras conjugadas opcionalmente com operadores) e as caracterís-

ticas definidas pelo autor do documento para o caracterizarem, são normalmente os dois

itens que permitem averiguar a sua similaridade e desta forma proceder a uma classifi-

cação que defina a sua importância no contexto de todos os documentos devolvidos.

A relevância dos documentos obtidos pode no entanto ser virtual e não satisfazer as

necessidades do utilizador. Como descrito em Xu & Croft (1996), o maior problema asso-

ciado à temática da pesquisa de informação passa por entender que os utilizadores possam

usar um conjunto de palavras diferentes para descrever um conceito, comparativamente

ao conjunto das palavras usadas pelos autores das páginas para descrever esse mesmo

conceito, não havendo desta forma um ponto de intersecção entre os dois. Tal problema

conhecido como ambiguidade genuína é um problema central no contexto da pesquisa de

informação e agrava-se quando o utilizador não está familiarizado com o que procura.

Assim, o sucesso ou o insucesso do processo de pesquisa de informação, passa pela

aproximação entre as palavras definidas naquerye as palavras definidas pelos autores

das páginas. Neste contexto, ajudar o utilizador a definir a pergunta aumenta as hipóteses

de obter documentos relevantes. A concretização deste processo passa pelo conceito de

Query Expansion, onde à pergunta definida pelo utilizador são acrescentadas palavras ou

grupos de palavras (phrasesou n-gramas2) com significado semelhante, ou pelo menos

relacionado3, procedendo-se a um refinamento da mesma, tentando limitar desta forma a

área de pesquisa.

2Expressão relevante, correspondente a uma sequência contígua, ou não contígua, de unidades lexi-

cográficas (tokens) na língua em que o corpus está expresso.
3Por relacionado, entendem-se as relações presentes em ontologias ou thesaurus.
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Este conceito assume duas vertentes: aAutomatic Query Expansione a Interactive

Query Expansion(ver Vechtomovaet al, 2004). Como o nome indica, a primeira vertente

é um refinamento automático daquerypor parte do sistema enquanto a segunda depende

da interacção com o utilizador. Alguns motores de busca já proporcionam aspectos de

query expansionaos seus utilizadores mas apresentam no entanto dois problemas funda-

mentais:

(1) não interpretam o conteúdo dos documentos no seu contexto geral da língua (i.e.,

tendo em conta as ambiguidades da linguagem segundo o contexto tratado);

(2) e como consequência não apresentam a informação de uma forma estruturada, isto

é, classificada.

Em resumo, os sistemas não estão, por um lado, capacitados para entender o que os

utilizadores procuram (podem nem procurar nada em específico) e por outro devolvem

um conjunto enorme de informação não estruturada.

Podemos ilustrar este problema da seguinte forma: suponha-se o caso de um jovem

adepto benfiquista que ao efectuar uma pesquisa relativa ao tema, obtém um conjunto de

documentos relativos ao clube, aos jogadores, mas também relativos ao bairro de Benfica

em Lisboa e à venda de casas no mesmo. A ambiguidade do termo benfica que tanto

pode estar relacionado com o bairro como com o clube, resulta na devolução de dois

tipos de documentos que aparecem de forma não estruturada, dificultando a pesquisa de

informação ao utilizador.

Esta dissertação tenta ultrapassar as limitações acima referidas. Assim, neste trabalho

propomos dar uma resposta a estes problemas, desenvolvendo um sistema que delegue

ao motor de busca a fastidiosa tarefa de organizar a informação dispersa por entre várias

páginas de resultados, tornando o processo anteriormente realizado pelo utilizadores, num

processo automático. Consequentemente, a procura de informação em grandes bases de
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dados, em particular a informação existente naWWW, ficará grandemente facilitada, uma

vez os documentos agrupados emclusters(ver Willet, 1990), permitindo aos utilizadores

escolherem os conceitos desejados.

Desenvolvemos assim, no âmbito da dissertação, a aplicaçãoWISE (Web Interac-

tive Search Engine)disponível emhttp://wise.di.ubi.pt. Com recurso a técnicas deWeb

Content Miningassociadas a técnicas deClustering, o sistema WISE apresenta-se como

um Meta Crawlerque apresenta, de forma hierárquica, a informação proveniente de um

qualquer motor de busca.

Utilizando técnicas deWeb Content Miningdesenvolvidas no âmbito da aplicação

WebSpy (ver Veigaet al, 2004) e agrupando os documentos com base no algoritmo de

Soft ClusteringPoboc (ver Cleuziouet al, 2004), aumentamos a qualidade da visualização

dos resultados ao usar uma estrutura hierárquica, colocando os documentos num ou mais

clusters, mostrando ao utilizador a respectiva descrição de cada grupo (através de um

label4 dando-lhe assim a possibilidade de mais facilmente escolher o(s) URL(s) do seu

interesse.

1.2 Contribuição

Numa primeira fase a partir da aplicação WebSpy (ver Veigaet al, 2004) que imple-

menta uma árvore de decisão, são extraídos automaticamente termos relacionados com a

queryvasculhando as páginas devolvidas pela execução da mesma, o que conseguimos

com recurso ao desenvolvimento e implementação de umspider5.

Numa segunda fase são aplicadas técnicas desoft clusteringhierárquico, através do

algoritmo Poboc (ver Cleuziouet al, 2004), para agrupar e desambiguar os termos rela-

4Palavra simples ou composta caracterizadora/indicadora de cada um dos seus documentos
5Componente do motor de busca que percorre os documentos (percorrendo os links), adicionando ao

índice os URLs, palavras e texto que encontra.
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cionados, previamente extraídos, permitindo assim a organização lógica e a classificação

dos documentos relevantes para com aquery.

Assim, em contraponto com a actual classificação de páginas relevantes que se ba-

seia na comparação entre os termos definidos naquerypelo utilizador e o conjunto de

características do documento, a análise semântica do seu conteúdo aumentará o universo

de palavras a comparar, havendo lugar a uma maior aproximação entre as pretensões do

utilizador e o que aWeblhe tem para oferecer. Acresce a isto, que uma das inovações

do projecto reside no facto do sistema vasculhar não só a página devolvida pelo motor

de busca, mas, e no caso de se tratar de um endereço absoluto, também as 10 melhores

páginas (de acordo com aquery) do site ao qual a página de resposta pertence, permitindo

que a solução seja mais consistente, dado que a procura de termos relacionados passa a

ser feita com base num maior conjunto de resultados.

A plataforma desenvolvida é além do mais flexível na sua adaptação ao mundo real,

pelo facto de ser independente da língua e do domínio/contexto dos textos. De certa

forma, a solução apresentada encontra-se entre os 2 domínios deQuery Expansion, po-

dendo entender-se como uma evolução daInteractive e Automatic Query Expansion: In-

teractivena medida em que o utilizador poderá seleccionar os resultados que mais lhe

interessar a partir dos termos relacionados apresentados de forma hierárquica6 e utilizar

estes termos para a extensão daquery7, Automaticno sentido em que, uma vez integrada

toda a informação numaWebWarehouse8 com a finalidade de definir gradualmente um

thesaurus, a mesma poderá ser utilizada no refinamento automático daquerycom con-

sequências ao nível da performance do sistema. Chamar-lhe-emos deClassified Query

Expansion.

Neste sentido, assistir-se-á a uma evolução nos motores de busca que deixarão de

ser simples ”páginas amarelas” (lista de resultados) para passarem a ser um catálogo de

6Funcionalidade já implementada
7Funcionalidade a implementar no âmbito de trabalho futuro.
8Futuramente implementada à medida da utilização dosoftwareWISE.
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conteúdos (lista de resultados remissivos) como propõem Ferraginaet al (2005).

1.3 Plano da Tese

Do entendimento destas necessidades surge o nosso projecto estruturado da seguinte

forma:

No próximo capítulo é feita uma descrição do trabalho relacionado: contextualizamos

no âmbito do trabalho a desenvolver os fundamentos teóricos da dissertação e apresenta-

mos paralelamente um levantamento da investigação realizada até ao momento na área.

No capítulo três explicamos a nossa contribuição na área.

No quarto capítulo, explicamos a arquitectura global do projecto.

No quinto capítulo, definimos as técnicas declusteringutilizadas para o agrupamento

das páginasweb, em particular o algoritmo desoft clustering, Poboc (ver Cleuziouet al,

2004).

Finalmente apresentamos uma conclusão da dissertação e um conjunto de propostas

para trabalhos futuros.



Capítulo 2

Trabalho Relacionado

Descrevemos neste capítulo um conjunto de conceitos resultantes de um apurado tra-

balho de investigação, do que melhor tem sido feito na área e do que ainda há para fazer.

A sua leitura permitirá entender o trabalho relacionado, contribuição e familariedade com

termos, conceitos e linguagem utilizados na dissertação.

2.1 Motores de Busca

Os Motores de Busca são uma ferramenta essencial para encontrar algo na Internet.

São também a face mais visível da investigação efectuada em IR, mas ainda se procura o

sistema ideal que garanta resultados mais precisos.

Um sistema de busca é um conjunto organizado de computadores, índices, bases de

dados e algoritmos, reunidos com a missão de analisar e indexar as páginasweb, arma-

zenar os resultados dessa análise e indexação numa base de dados e devolvê-los posteri-

ormente aquando de uma pesquisa que preencha os requisitos indicados pelo utilizador

por ocasião de uma consulta. As suas funções são portanto as decrawling, indexinge

searching.

8



2.1 Motores de Busca 9

Cada motor de busca conta com as suas particularidades resultante de diferentes filo-

sofias e procedimentos no desenvolvimento do software que o suporta. Se usarmos su-

cessivamente motores de busca diferentes para encontrar informação tendo por base o

mesmo termo ou conceito, tanto poderemos obter respostas substancialmente diversas

como poderemos reconhecer muitas das já apontadas pelo motor de busca anterior. Sur-

giram por isso os Meta Motores cuja pesquisa é direccionada para um conjunto alargado

de Motores de Pesquisa.

Por via das diferentes particularidades, os motores de busca podem ser enquadrados

em dois distintos processos de funcionamento:

(1) Motores de Busca alimentados manualmente;

(2) Motores de Busca alimentados porcrawlers/spiders/robots.

No 1o caso, a base de referências do motor de busca é alimentada manualmente

(Crawler manual), ou seja, por pessoas que pesquisam, catalogam em directórios e veri-

ficam a continuidade das páginas, ou em alternativa, por pessoas que analisam os pedidos

de submissão levados a efeito pelos interessados em publicar um site. Exemplos destes

tipos de motores de busca são o DMOZ1, LookSmart2, Zeal3, etc..., mas o mais popular

deles todos, continua a ser o Yahoo4. Embora continuando a funcionar nestes moldes,

o Yahoo, activo desde o ano de 1994, passou a combinar, desde Fevereiro de 2004, o

crawlerautomático com o manual.

Assim, ao invés de serem alimentados manualmente, os motores de busca podem

ser alimentados por um robot. Como o próprio nome indica este processo é alimentado

por um programa denominadoSpiderou Crawler (ver Page & Brin, 1998) que percorre

1www.dmoz.org
2www.looksmart.com
3www.zeal.com
4www.yahoo.com
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constantemente a Internet, dissecando-a, saltando de página para página (seguindo os

hyperlinks), catalogando e armazenando as páginas que vai encontrando.

Tudo o que ospiderencontrar vai para a segunda parte do motor de busca, oindex.

Muitas das vezes conhecido como catálogo, oindexé como um livro gigante que contém

uma cópia de todas as páginaswebque ospiderencontra. As mesmas poderão ser us-

adas para construir um índice invertido de palavras-chave para posterior classificação dos

documentos em directorias, ou para a construção de um grafo de hyperlinks por forma a

desenvolver umrankingde links (ver Pageet al, 1998).

O motor do motor de busca, é a terceira parte do software. Este é o programa que

percorre o índice invertido de forma a encontrar os milhões de páginas guardados no

indexpara encontrar correspondências com a procura.

Se um documento contiver os termos de pesquisa, existe uma boa probabilidade do

documento interessar ao utilizador (ver Costa & Silva, 2001). Assim, na maioria dos

casos o processo de definir a relevância de uma página baseia-se na procura de descrições

das páginas tanto no código (URL; Título do site; Meta Keywords; Meta Description;

Headers; Links; ALT tags;etc...), como no próprio conteúdo da página, na maioria dos

casos calculando a relevância dos termos através do TF.IDF5.

As palavras-chave (Meta Keywords) em links são também a garantia que a página está

ligada a outras páginas (ou sites) sobre o assunto, o que garante para o motor de busca a

relevância da página.

Outra das funções doindex, é determinar essa mesma relevância da página, quando

confrontado com milhões de páginas para ordenar, atribuindo-lhes umrank de acordo

com os seus parâmetros de relevância.

Na perspectiva de Costa & Silva (2001), a definição dos parâmetros de relevância de

uma página pode ser feita com recurso a 3 tipos de algoritmos, consoante a informação

que analisam:

5Term Frequency/Inverse Document Frequency (ver Saltonet al, 1975)
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(1) algoritmos de análise de conteúdo;

(2) algoritmos de análise de estrutura;

(3) algoritmos de análise dos dados de interacção.

Assim, orankingdas páginas é uma etapa essencial de cada motor de busca. Altavista6

e Nothern Light7 continuam a utilizar as técnicas tradicionais de ranking, outros como o

Hotbot8 combinam estas com umscorepopular que regista os links que os utilizadores

mais clicam e o tempo que passam em cada um deles (algoritmos de análise dos dados de

interacção:Web Usage Mining).

Note-se que já em 1998 é feita referência à necessidade de melhorar o processo de

Information Retrievale desenvolver um sistema mais preciso (ver Page & Brin, 1998).

Embora se obtenham, em segundos, referências a milhares de sites ordenados de

forma que os mais relevantes apareçam em primeiro lugar, muitas das vezes não encon-

tramos o que procuramos. As páginas não relevantes são uma realidade e temos por

isso que vasculhar umas quantas páginas de resposta até encontrarmos numa referência

bastante mais avançada aquilo que realmente mais se aproxima do que pretendemos, obri-

gando o utilizador a perder muito tempo até obter a resposta desejada (ver Baeza-Yates &

Ribeiro-Neto, 1999). Mesmo que se gastem apenas 30 segundos a examinar cada um dos

100 resultados devolvidos, o utilizador perderá 50 minutos, se entretanto não desistir!

O motor de busca Google9 deu um passo nesse sentido inovando na maneira como

atribui umranka uma página (algoritmos de análise de estrutura).

Já os algoritmos de análise de conteúdo, continuam a ser utilizados sem ter em atenção

qualquer validação semântica. Na perspectiva de Costa & Silva (2001), esta análise con-

tinua a sofrer de 2 problemas:

6www.altavista.com
7www.northernlight.com
8www.hotbot.com
9www.google.com
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(1) ambiguidade: dado um termo de pesquisa este pode ter vários significados;

(2) sinónimos: os documentos podem conter apenas termos sinónimos do termo de

pesquisa, não sendo por isso encontrados no processo.

Mais do que desenvolver novos algoritmos derankinga comunidade científica emIn-

formation Retrievaltem direccionado a sua atenção para os algoritmos já existentes. No

âmbito deste trabalho, do estudo das lacunas e das potencialidades dos actuais proces-

sos de classificação e organização de resultados, resulta que os actuais algoritmos devem

continuar a ser considerados, aos quais se devem acrescentar novas abordagens: o en-

tendimento dos documentos, a ajuda ao utilizador no âmbito da definição daquerye a

organização do conjunto de resultados, que não uma lista ordenada dos mesmos.

Uma leitura atenta destas linhas permite entender que a aplicação de algoritmos de

clusteringaos resultados devolvidos, beneficia não só a organização dos resultados, mas

também orankingdos mesmos, uma relação causa-efeito decorrente da proximidade exis-

tente entre ambos.

Com esta secção pretendemos conferir ao trabalho um entendimento teórico, saber

como os sistemas funcionam, saber quais as suas virtudes e limitações, criar uma base

de conhecimento que contextualize a necessidade de desenvolver novos estudos e imple-

mentações. Este entendimento prossegue com o estudo do motor de busca Google, na

actualidade o sistema mais utilizado.

2.1.1 Google: Metodologia de Extracção de Termos, Indexação e

Classificação de Páginas Relevantes

Depois de em 1998 ter sido lançado comercialmente por dois colegas (ver Page &

Brin, 1998) da Universidade de Standford nos EUA, o Google rapidamente cresceu em

popularidade e lucro: de 10 mil pesquisas em 1998 para 200 milhões em 2004, com mais

de 1900 funcionários e recorrendo a 100 mil servidores, o Google é composto por uma
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série decrawlers, osGoogleBots, distribuídos por várias máquinas e um servidor de URL

que envia listas de URLs para oscrawlersprocurarem. Como oscrawlersseguem os

links de uma página para outra, o motor de busca consegue encontrar milhões de páginas.

Esta técnica conhecida comodeep crawlé extremamente poderosa mas consome bastante

tempo, razão pela qual oscrawlersrobotizam as páginas apenas de mês a mês, sendo que

o Google robotiza com maior frequência, as páginas mais frequentemente actualizadas.

As páginas encontradas peloscrawlers são depois compactadas e guardadas num

repositório, ficando associado a cada página umID designado porDocID, o tamanho

da mesma e o URL. A função deindexingé feita peloindexer, que descompacta os docu-

mentos percorre-os e converte-os num conjunto de palavras (WordID) juntamente com a

sua posição no texto, documento a que pertence, etc... Oindexé ordenado alfabeticamente

por termo, com cada entrada doindex, guardando, numa estrutura designada porInverted

Index, a lista de documentos nos quais o termo aparece. Mas oindexertem outra função

que é a de percorrer a página à procura de links para outras páginas, com oURLResolver

a converter os URL relativos para absolutos.

Para o utilizador poder usar o sistema, existe uma interface, um motor que procura as

correspondências entre asqueriese os documentos relevantes, e um conjunto de páginas

geradas dinâmicamente com os resultados finais. Estes 3 componentes são conhecidos no

seu conjunto pelo processador dequeries(ver Figura 2.1).

Figura 2.1: Processamento de umaquerypelo Google.
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A determinação da importância de uma página passa por técnicas complexas de cor-

respondência textual, tendo em atenção oWordID, DocID, a posição da palavra no doc-

umento e outras considerações, algumas já descritas na secção acima comuns a muitos

outros motores de busca, outras particulares ao Google (em particular a estrutura hiper-

texto).

Quando por exemplo o utilizador procura por múltiplas palavras-chave, o Google

procura encontrar todas estas palavras no documento, isto é, se a procura for:

”Benfica Eusébio Glorioso”,

todas as páginas nas quais estas 3 palavras apareçam recebem uma pontuaçãox. O

Google de seguida mede a distância entre as palavras e atribui às páginas uma pontuação

y. Por exemplo, o texto

O BenficacomEusébioera um clube do maisGlorioso

receberá uma pontuação superior a uma página que tenha o seguinte texto:

O Benficaé um clube de nível mundial muito por culpa dos tempos em que oEusébio

jogava, esse ponta de lançaGlorioso.

Depois, o Google mede o número de vezes que uma palavra aparece na página e

atribui-lhe uma pontuaçãoz. Uma página que tenha a palavra Benfica 4 vezes, Eusébio

3 vezes e Glorioso 2 vezes, tem uma melhor pontuação que uma página que tenha cada

uma dessas palavras apenas uma vez.

Estas 3 variáveis,x(Phrases), y(Adjacência) e z(Pesos)em conjunção com outras

100 permitem definir a relevância das páginas.

A grande inovação deste sistema diz respeito ao incremento da qualidade das páginas

devolvidas ao utilizador. Cada página é multiplicada pela pontuação do cálculo obtido

da utilização do algoritmoPageRank(ver Pageet al, 1998), obtendo-se desta forma uma

classificação final mais conseguida, de acordo com os intentos do utilizador.
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O algoritmo calcula a qualidade (ou relevância) de uma página, tomando a vasta es-

trutura de links daWebcomo um indicador do seu valor, através do número de links

que apontam para ela (uma contagem de quantas páginas possuem uma ligação para essa

página), num processo em tudo semelhante à indicação do prestígio de umpaper, que é

tanto maior quanto mais citações tiver. Esta análise matemática complexa interpreta, um

link da página A para a página B, como um voto da página A para a página B.

Suponha-se um pequeno universo de 4 páginas:A, B, C eD. Assuma-se que a página

A tem 3 páginas (i.e citações) que apontam para ela (B, C e D). Suponha-se também que

a páginaB tem um link para a páginaC e que a páginaD tem um link para as outras três

páginas (ver Figura 2.2):

Figura 2.2: Estrutura de links.

Assim, oPR (PageRank)da páginaA seria a soma dosPR das páginasB, C eD.

PR(A) = PR(B) + PR(C) + PR(D)

Como uma entidade não pode votar duas vezes, considera-se que a páginaB atribui

meio voto a cada um, na mesma lógica apenas um terço do voto deD é contado pelo

PageRankdeA:

PR(A) = PR(B)
2

+ PR(C)
1

+ PR(D)
3
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Por outras palavras, oPR deve ser dividido pelo número de links (L(B), L(C) e L(D))

que saiem de uma página:

PR(A) = PR(B)
L(B)

+ PR(C)
L(C)

+ PR(D)
L(D)

Acresce a este cálculo da quantidade de votos, que a importância da página donde é

proveniente o link é também ela tida em conta no cálculo doPageRank. O algoritmo trata

ambos os casos através da propagação recursiva de pesos pela estrutura de linksweb(ver

Figura 2.3).

Figura 2.3: Propagação recursiva de pesos pela estrutura de links.

Baseado na descrição acima efectuada é possível observar o seguinte: uma página terá

um rank elevado se a soma dosranksdosbacklinks10 for elevada, ou se por outro lado a

página tem poucosbacklinksmas esses, com elevadorank.

O problema doPageRanké que apenas usa a estrutura daWebpara estimar a qualidade

de uma página, o que é manifestamente insuficiente!

10Links provenientes de outras páginas.
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2.2 Query Expansion

No contexto da pesquisa de informação, um dos maiores problemas com que os mo-

tores de busca lidam, diz respeito à ambiguidade dos termos de pesquisa: se por um lado

o utilizador nem sabe por vezes o que procura, levando-o a inserir termos ambíguos, por

outro lado termos comoPorto são tão gerais que podem aparecer em vários contextos: a

cidade, o clube, o porto de pesca, etc..

O campo de pesquisa é de tal forma enorme que se pode dar o caso do motor de busca

não retornar qualquer documento no contexto do interesse do utilizador.

Uma das formas que os motores de busca usam para lidar com este tipo de problemas

é a contextualização do que o utilizador pretende, adicionando termos ouphrasesque

representem o contexto.

A Query Expansiontambém conhecida porQuery Refinement, é um mecanismo incre-

mental que recomenda ao utilizador uma novaquerymais próxima das necessidades do

utilizador. O utilizador obtém o conjunto de resultados e um conjunto possível de novas

queriesque quando seleccionadas provocam a obtenção de novos resultados. Na perspec-

tiva de Liu et al (2003), este método apresenta no entanto o problema de retornarweb

pagesmais de acordo com o contexto. Tal depende, na nossa perspectiva, se o contexto

adicionado àqueryé abrangente ou específico, o que depende da qualidade dos resulta-

dos inicialmente obtidos, os quais com a aplicação de técnicas deWeb Content Mining

acreditamos poder vir a melhorar.

Outras propostas (ver Chekuriet al, 1997; Zenget al, 2004) vão no sentido de utilizar

as taxonomias existentes nos directóriosWeb, como osYahoo Directories11, de uma forma

isolada ou em conjunto comclustering. Neste sentido seriam adicionadas categorias à

palavra definida naquery, abordagem que na nossa perspectiva compreende 2 problemas:

(1) demasiado abrangente, uma vez que uma categoria é demasiado extensa para per-

mitir contextualização;

11http://dir.yahoo.com
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(2) dependência das categorias previamente definidas.

Alguns motores de busca oferecem de uma ou outra formaQuery Expansion. Geral-

mente comparam aquerycom um dicionário,thesaurusou mesmo uma Ontologia, que

mantêm, sugerindo posteriormente o(s) respectivo(s) sinónimo(s) e outros sugeremqueries

relacionadas com aqueryoriginal através do processo deblind relevance feedback(ver

Baeza-Yateset al, 1999).

Cada um destes diferentes motores de busca, com recurso a diferentes técnicas, as-

sume uma abordagem deAutomatic Query Expansionsugerindo um conjunto de termos

possíveis para adicionar àquery.

Ferraginaet al (2005), assume uma abordagem interactiva, (Interactive Query Expan-

sion), onde o utilizador desempenha o papel principal, seleccionando a partir do conjunto

de resultados (termos relacionados apresentados de forma hierárquica), os resultados que

mais lhe interessar, refinando aquerycom base nos mesmos. Assume também uma abor-

dagem automática, propondo a lista dos documentos mais relevantes que contêm oslabels

dosclusterspor simplespattern matching.

A nossa proposta assume-se também como automática e interactiva. Como referi-

mos na secção trabalhos futuros, será automática à medida da utilização da aplicação,

que registará numaWebWarehouseo conjunto de termos relevantes extraídos automati-

camente a partir de técnicas deWeb Content Mining. A proposta interactiva, decorre de

uma nova apresentação de resultados que implementamos no nosso trabalho: uma estru-

tura hierárquica de termos semânticamente relevantes com aquery. Desta apresentação

de resultados, o utilizador poderá seleccionar os termos ouclustersque mais lhe interessar

para a reformulação daquery.

Designamos o conjunto das 2 abordagens porClassified Query Expansion.
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2.3 Web Content Mining para Representação de Docu-

mentos

”Web Mining is the intersection between Data Mining and the World Wide Web, us-

ing Data Mining techniques to automatically discover and extract information from web

documents.”

in, O.R. Zaiane (1998).

2.3.1 Web Mining

A utilização cada vez mais intensa daWWWe a disponibilização diária de diver-

sos tipos de conteúdos, tornou-a um local privilegiado de partilha de conhecimento, um

repositório de informação que a comunidade académica e científica rapidamente se prestou

a estudar. A junção destas duas áreas,Data Mininge Internet, deu origem ao conceito de

Web Mining (ver Figura 2.4). Utilizando técnicas deData Mining amplamente usadas

em mercados financeiramente poderosos, como os bancos e telecoms, criou-se um ambi-

ente paralelo ao da usual utilização deData Miningao importar as suas técnicas para o

domínio da Internet.

Figura 2.4:Data Miningé a identificação de padrões na informação.

A ideia é usar este conhecimento de forma inteligente. Uma definição simplista (ver

Kosala & Blockeel, 2000), por um lado descreve a necessidade de criar aplicações de
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procura automática e pesquisa de informação, interpretando o conteúdo dos milhares de

recursos disponíveis on-line, i.e,Web Content Mining, e por outro lado descreve a pos-

sibilidade de analisar os padrões de utilização daWebpor parte dos utilizadores, i.e,Web

Usage Mining, pondo-os ao serviço dos profissionais que gerem os vários centros de

negócio emergidos da Internet (ver Figura 2.5).

Figura 2.5: Taxonomia deWeb Mining.

O Web Usage Mining(ver Kosala & Blockeel, 2000; Zaiane, 1998) é o processo

de extrair padrões interessantes relativos ao comportamento dos utilizadores durante a

navegação naWeb, analisando osWeb Logs. Este tipo de processo permite a análise de

tráfego, a personalização e a criação deWebsites adaptados à realidade de cada utilizador.

Convém no entanto referir que a realidade do utilizador muda constantemente, derivado da

sua volatilidade. Se num âmbito de um trabalho hoje consultamos determinados artigos,

de tal não se deve inferir que sejamos leitores interessados de artigos comuns na área.

O interesse numa competição desportiva pode também ser apenas pontual e não deve

servir para fazer regra. Perante estas dificuldades, oWeb Usage Miningna vertante da

personalização de sites não é uma área atractiva. A melhor personalização é feita pelo

próprio utilizador.

Já oWeb Structure Mining(ver Kosala & Blockeel, 2000; Zaiane, 1998) que se en-

contra a meio caminho entre oWeb Content Mininge o Web Usage Mining, revela-se

mais interessante. Infere conhecimento de como aWWWse organiza, explorando a sua
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estrutura através dos hyperlinks. Através destas ligações entre documentos de hypertexto,

a WWWpode revelar mais informação que apenas a contida nos documentos. Métodos

como oPageRank(ver Pageet al, 1998), fazem uso deste tipo de processos.

Finalmente oWeb Content Miningé o processo que extrai conhecimento daWeb,

analisando o conteúdo dos seus documentos. A este propósito veja-se a secção seguinte.

2.3.2 Representação dos Documentos

A maioria dos motores de busca apresentam frequentemente os mesmos problemas

(ver Kosala & Blockeel, 2000): baixa precisão e baixa cobertura. O primeiro deriva da

irrelevância de muitos dos resultados devolvidos o que torna difícil encontrar informação

relevante. O segundo manifesta a incapacidade de indexar toda a informação disponível

naWeb, permitindo que documentos relevantes fiquem fora da pesquisa.

Por outro lado, e apesar de disponibilizarem determinado conforto aos seus utilizadores,

a maioria dos motores de busca não apresentam a informação estruturada ou categorizada

e nem sequer interpretam os documentos (ver Cooleyet al, 1997), limitando-se a devolver

os que contêm as correspondentes palavras definidas naquery.

Enquanto o problema inicialmente descrito (baixa precisão e baixa cobertura) é um

problema de pesquisa (retrieval process), o problema de querer criar conhecimento a

partir da informação disponível naweb, interpretando os documentos, é um problema de

informação (mining the web process), e pouco tem sido feito nesta área.

Os motores de busca continuam por isso a devolver a lista de resultados classificada de

acordo com o tópico/palavra de pesquisa e não com a descrição da página, entendimento

ou definição. Continua por medir o valor informativo das páginaswebe continuamos a

obter resultados não informativos nos primeiros lugares de uma pesquisa.

O Web Content Miningsurge neste contexto como um processo que extrai conheci-

mento daWeb, analisando o conteúdo dos seus documentos (ver Kosala & Blockeel, 2000;

Zaiane, 1998).
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Para a representação dos mesmos conhecem-se 3 abordagens conceptuais:

(1) representação de cada documento, por partilha de n-gramas12 entre os documentos;

(2) representação de cada documento, com cada palavra da colecção sendo um atributo

e a sua relevância registada através do TF.IDF. Esta técnica é conhecida porVector Space

Model( ver Saltonet al, 1975);

(3) representação de cada documento com base num conjunto de termos relevantes

capazes de o caracterizar, calculados com o recurso a propriedades definidas no âmbito

doWeb Content Mining(i.e., a relevância de um termo é definida por mais características

que apenas o TF.IDF).

Veja-se a descrição de cada um destes itens nas secções seguintes.

Partilha de n-gramas

Trabalhos recentemente publicados não utilizam qualquer técnica deWeb Content Min-

ing no processo de caracterização dos documentos da colecção, nem utilizam a medida

TF.IDF: os termos que caracterizam a colecção são todos aqueles termos partilhados por

mais do que um documento.

No caso de Zamiret al (1998), é utilizada uma estrutura designada por STC (Suffix

Tree Clustering) para determinar os termos partilhados por mais do que um documento.

Não é utilizado por estes investigadores qualquer outro tipo de cálculo para determinar

phrasesde modo que os termos partilhados por documentos distintos assumem-se eles

próprios comophrases/n-gramas. Os investigadores acreditam que a partilha de n-gramas

entre documentos, é um método suficientemente informativo de sumarizar os seus con-

teúdos, mas aconselham aprofundar esta questão para trabalhos futuros.

Zhanget al (2001), utilizam uma estrutura de dados conhecida porsuffix arraye

criticam Zamiret al (1998), por estes utilizarem umsuffix tree, na medida em que esta

12Conjunto de n palavras contíguas ou não.
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última estrutura é dependente da língua, pois para dialectos com mais caracteres que o

inglês (caso do Chinês com cerca de 6000 caracteres) o sistema torna-se inviável em

termos de tempo de execução.

Assim, depois de obtidos e registados numsuffix arrayos termos e suas respectivas

frequências, o algoritmo que Zhanget al (2001) designaram por SHOC (Semantic, Hi-

erarchical, Online Clustering of Web Search Results), extrai phrases/n-gramas através

da aplicação de técnicas deWeb Content Miningsobre o conjunto de termos que apare-

cem mais frequentemente no texto, utilizando 3 medidas (completeness; stability (mutual

information) e significance).

Jianget al (2002), na procura de termos que caracterizem os documentos, fazem uso

do método n-grama caracter a caracter, procurando depois aqueles que aparecem mais

frequentemente.

Zenget al (2004), utilizam a mesma estrutura que Zamiret al (1998), mas apenas

consideram um termo como sendo um n-grama (com n < 4), se o mesmo ocorrer mais

do que 3 vezes em documentos distintos, ao qual acresce o cálculo de um conjunto de

propriedades, a saber: a ponderação semântica (IDF13) daphrase, o seu tamanho, a sim-

ilaridade entreclusterspara medir entre os documentos que contêm aphraseo quanto

compactos eles são, acluster entropypara representar o quanto distinta umaphraseé,

e a independência daphrase. Dadas as propriedades, um modelo de regressão linear

é aplicado com base num conjunto de treino, advindo deste cálculo a identificação dos

n-gramas relevantes.

Vector Space Model

Martinset al (2003) e Funget al (2003), representam os seus documentos como vec-

tores e utilizam apenas o cálculo do TF.IDF para determinar o conjunto de termos rele-

13Inverted Document Frequency (ver Sparck-Jones, 1972)
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vantes.

Ferraginaet al (2005), também utilizam o cálculo do TF.IDF para determinar quais os

termos de maior interesse dos documentos, mas complementam o trabalho com o conhe-

cimento de duasKnowledge Bases, uma abordagem mista portanto. As bases de conhe-

cimento são construídasofflinee são utilizadas em conjunto com o TF.IDF no processo

de atribuição de umrank aos termos. Uma, guarda osanchor texts14 extraídos a partir de

mais de 200 milhões deWeb Pagese outra indexa o motor de busca DMOZ que classifica

3 500 000 sites em mais de 460 000 categorias. As duas bases de conhecimento são

utilizadas por forma a enriquecer o reduzido texto vindo dossnippets15, sobre os quais se

baseia o processo de avaliação do grau de importância de um termo num documento. Os

autores do trabalho assumem que considerar apenas ossnippets, onde só parte do texto é

utilizado. É uma solução potencialmente insegura em termos de qualidade e não querendo

considerar todo o texto, tentam enriquecê-la acrescentando conhecimento prévio.

Depois de definido um primeirorank, os termos com uma pontuação reduzida são

rejeitados, utilizando umthreshold. Os que ficam, juntam-se, formandogapped sentences

de forma a criarphrases.

Este algoritmo poderá ser considerado como uma abordagem superior de entre to-

dos aqueles que apenas consideram o cálculo do TF.IDF introduzindo a identificação de

phrasesentre documentos, para determinar quais os termos que os caracterizam. Isso é

conseguido com recurso às bases de conhecimento, o que em contrapartida não deixa de

ser um factor negativo, na medida em que o sistema não é auto-suficiente.

Técnicas de Web Content Mining

Outros trabalhos como Liuet al (2003), propõem numa primeira fase a identificação

de tópicos relevantes e numa segunda fase a definição/descrição das páginasWebsegundo

14Texto visível nohyperlink.
15Pequeno resumo do texto disponibilizado ao utilizador aquando da devolução de resultados.
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estes tópicos.

Para aferirem acerca de conhecimento específico daweb utilizam um conjunto de

técnicas deweb mining. Consideram palavras dentro detags HTMLrelevantes (<h1>

<titles>, etc...) e determinam o número de ocorrências de cada palavra. Sobre a totalidade

do conjunto de palavras utilizadas são aplicadas regras de associação (ver Agrawalet al,

1996) com base numthresholddefinido pelo utilizador. Ao conjunto de termos relevantes

encontrados pelas regras de associação, são aplicados métodos linguísticos (que tornam a

aplicação dependente da língua inglesa) que possibilitem encontrar de entre a totalidade

das páginas, definições para os termos relevantes previamente determinados. Orank das

páginasweb, é calculado com base no maior conjunto de definições que cada uma das

páginas possui.

Comentários

É de salientar que em todos os trabalhos estudados, utilizam-se listas destopwords16,

filtrando desta forma o conjunto de resultados, e algoritmos destemming17, aumentando

o conjunto de termos a comparar.

Por outro lado, a maioria dos algoritmos tratam os documentos como um conjunto

de palavras, ignorando informação importante próxima das mesmas. Zamiret al (1998),

refere que a questão de considerarphrasesainda não foi praticamente aplicada na repre-

sentação de documentos. Algoritmos que adoptem esse conceito, podem por isso ganhar

vantagem utilizando essa informação adicional, aumentando o conhecimento sobre os

documentos;

São conhecidas 3 abordagens principais para detectarphrases:

16Preposições, artigos e outras palavras que aparecem nos documentos e acrescentam pouco significado

ou relevância, por aparecerem demasiadas vezes.
17Uma função de alguns motores de busca, que permite ao utilizador introduzir a palavra "dançando"e

obter resultados da palavra "dança".
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(1) Syntactic phrases: utilização de técnicas baseadas em métodos linguísticos. Uso

deparsingsintático para encontrar palavras que cumpram determinada relação sintática

(<JJ-NN NN> adjectivo substantivo substantivo; <NN PP NN> substantivo preposição

substantivo). Neste caso é obrigatória a existência de conhecimento que registem os

padrões linguísticos (ver Daille, 1996);

(2) Statistical phrases: uso de abordagens estatísticas tais comocontiguous non-

stopped words(ver Saltonet al 1975), pares de palavras contínuas que co-ocorrem fre-

quentemente (ver Fagan, 1987; Salem, 1987) ou n-gramas baseado em medidas de as-

sociação (ver Church & Hanks, 1990; Dunning, 1993; Smadja, 1993; Shimohata, 1997;

Diaset al, 1999; Silva & Lopes, 1999; Tomokiyo & Hurst, 2003). Estas abordagens são

completamente independentes de qualquer conhecimento prévio sobre a língua e sobre a

estrutura docorpusa analisar, o que vai no sentido da nossa investigação;

(3) metodologias deMachine Learningque têm sido utilizadas ultimamente tentando

usufruir de várias medidas caracterizadoras dephrases(ver Yang 2003; Diaz-Galianoet

al, 2004; Ogataet al, 2004; Dias & Nunes, 2004).

2.4 Clustering de Páginas Web para Organização não Lin-

ear de Resultados

O objectivo doclusteringé formar grupos diferentes uns dos outros, mas não forçosa-

mente disjuntos, contendo membros muito semelhantes entre eles. Ao contrário do pro-

cesso de classificação que segmenta informação associando-lhe grupos já definidos, o

clusteringé uma forma de segmentar informação em grupos não previamente definidos.

Na perspectiva de Sandersonet al (1999), a descrição declustersenquadra-se dentro

de 2 categorias:

(1) monothetic clusters: um único label. Esta abordagem garante que o(s) docu-
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mento(s) existente(s) noclusterestá(ão) directamente relacionado(s) com ele;

(2) polythetic cluster: neste caso a garantia anterior não pode ser dada, uma vez que

existe mais do que umlabela definir ocluster.

O clusteringde documentos que Ferraginaet al (2005) considera oPageRankdo fu-

turo, é apenas parte de um problema mais geral da análise declusterse refere-se ao

agrupamento de uma colecção de documentos baseada na sua similaridade.

2.4.1 Clustering de Documentos

A similaridade é avaliada ao nível dos tópicos relacionados que os documentos parti-

lham entre si. Esses tópicos são calculados ao nível do conteúdo e são os termos que

caracterizam os documentos. Com base nesses tópicos comuns aos documentos e nas

medidas particulares a cada algoritmo, agrupam-se os mesmos numcluster. Quando os

algoritmos disponibilizam uma estrutura hierárquica, estesclusterssão as folhas da árvore

e o nível superior da mesma será estabelecido pela similiraridade existente entre as folhas,

condicionada uma vez mais pelo algoritmo a utilizar.

Não obstante a escolha da medida de similaridade entre os documentos (para avaliar

a distância entre eles), o processo declusteringfaz-se com base em 2 abordagens:

(1) algoritmos tradicionais (não hierárquicos/partitioninge hierárquicos);

(2) algoritmos não-tradicionais.

Com recurso a técnicas tradicionais (ver Zainet al, 1999), tanto os algoritmos não

hierárquicos, como os algoritmos hierárquicos, que compreendem 2 abordagens (Agglo-

merativee Divise, ver figura 2.6) baseiam-se numa medida de similaridade entre docu-

mentos, normalmente uma distância reduzida a um único número.
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Figura 2.6: Duas abordagens de clustering hierárquico:agglomerative e divise.

Com a utilização destes algoritmos, a representação dos documentos com base num

vector, exige a escolha prévia de k números de palavras da totalidade dos documentos.

Cada documento é depois representado por um vector de tamanho k, com cada palavra da

colecção sendo um atributo do mesmo. Oclusteringdos documentos é feito a partir da

similaridade dos seus conteúdos, tipicamente calculada com base no TD.IDF (mas como

vimos na secção anterior com cada vez mais indicadores além do TF.IDF, utilizando méto-

dos deWeb Content Mining), e medida com recurso à distância do tipoCosine, Euclidiana

ouJaccard(ver Manning & Shutze, 1999).

Métodos Tradicionais

Dos trabalhos estudados no âmbito da utilização de técnicas tradicionais decluster-

ing, Hearstet al (1996), usam um algoritmo não-hierárquico chamadoFractionationque

agrupan documentos emk clusters(ambas as variáveis definidas previamente), usando

a distânciaCosinepara avaliar a similaridade entre os mesmos. O sistema que Hearst

et al (1996), designaram comoScatter/Gather, desenvolvido no âmbito de colecções de

texto e nunca testado em sistemas deIR (Information Retrieval), agrupa documentos e

apresenta-os aos utilizadores, que escolhem os que lhes interessam. Os documentos são

colocados juntos e agrupados novamente por forma a produzirem um novo conjunto de

clusters, apresentando apenas o que o utilizador seleccionou.



2.4 Clustering de Páginas Web para Organização não Linear de Resultados 29

É obvio que os algoritmos hierárquicos destacam-se dos não-hierárquicos quando

avaliados no âmbito de sistemas de IR, na medida em que podem resultar numa estru-

tura hierárquica (por produzirem várias partições da informação), facilitando a navegação

do utilizador por entre os resultados. Leouskiet al (1996), assumem como conteúdo os

títulos e os 50 termos que aparecem no texto com maior frequência (assumindo-se no

entanto a eliminação dos termos que ultrapassam um determinadothresholdsuperior a

50%). Com base neste conteúdo utilizam um método hierárquico aglomerativo que re-

sulta numa contrução em árvore, uma estratégiabottom-upque agrupa documentos mais

pequenos em maiores.

Estas técnicas tradicionais, amplamente exploradas, revelam-se no entanto inapropria-

das no âmbito da IR. Ignoram-se dados importantes que estejam próximos das palavras

com consequência ao nível da perca de informação. De facto, têm a dificuldade, como

referem Zenget al (2004) e Funget al (2003), em gerarclusterscom nomes legíveis e

são também demasiado dependentes de parâmetros de entrada e saída (definição prévia de

determinados critérios para o funcionamento dos algoritmos). Como veremos mais tarde,

estas críticas não são de todo verdadeiras. De facto, aplicaremos um algoritmo tradicional

desoft clusteringque permite resolver todos os problemas acima mencionados.

Métodos não Tradicionais

Da constatação deste problema, surge uma nova dinâmica associada à investigação de

técnicas declusteringno âmbito dos sistemas de IR, que produzam melhores resultados.

A partir de 1998 (ver Zamir et al, 1998), decorrente deste novo rumo na área, começam a

surgir trabalhos que adoptam técnicas não-tradicionais na área doon-line clustering(agru-

pamento de resultados emreal-timedevolvidos por uma pesquisa), cada qual com as suas

particularidades, inovações, diferentes abordagens e interrogações. Até hoje, no entanto,

o clusteringcomo alternativa à organização de resultados ainda não foi implementado na
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maioria dos motores de busca, sendo o sistema proprietárioVivissimo18 (galardoado pela

SearchEngineWatch.com19 como o melhorMeta-Search Engineno período 2001-2003)

uma das poucas excepções conhecidas (ver Figura 2.7), do qual não existem no entanto

publicações disponíveis.

Figura 2.7: Resultados da pesquisa benfica no motor de busca Vivissimo.

Os trabalhos estudados no âmbito de técnicas não tradicionais, têm em comum o facto

de partilharem o mesmo conceito: usam como base para o cálculo da similaridade dos

documentos, apenas o título e ossnippetsde cada resultado, ou seja, oabstracte não o

documento20 inteiro. Na perspectiva de cada um deles, esta informação é informativa o

bastante para poder gerar um número declusterssuficiente com designações legíveis.

Jianget al(2002), que também fazem uso desta abordagem, referem no entanto que os

resultados são obviamente inferiores quando comparados com o uso de todo o texto de um

documento e justificam a adopção desta abordagem, que sacrifica em muito a qualidade

dos resultados, com a necessidade de os produzir em tempo reduzido.

18http://www.vivissimo.com
19http://searchenginewatch.com
20Nesta secção, por forma a simplificar a leitura, utilizaremos o termo documento para nos referirmos

tantos aossnippetscomo aos documentos inteiros
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Cada um dos algoritmos, dada umaquerye a lista de resultados devolvida por um

qualquer motor de busca, analisa o conteúdo HTML e extrai a lista de títulos esnippets,

procedendo ao cálculo do conjunto de palavras caracterizadoras dos documentos. Com

base neste conjunto de palavras podem-se utilizar 2 abordagens de clustering:

(1) flat clustering(nível único);

(2) hierarchical clustering(estrutura hierárquica).

A este propósito leia-se a seguinte descrição dos seguintes trabalhos que utilizamflat

clustering.

Nos trabalhos de Zenget al (2004) e Zamiret al (1998), essas palavras são os n-

gramas partilhados por mais do que um documento, assumindo-se cada uma como can-

didato a nome decluster. Estes trabalhos, limitam-se a atribuir umscoreaos nomes de

clusterscandidatos (phrasespartilhadas em mais do que um documento), através da mul-

tiplicação entre o número de documentos que contêm aphrasepelo número de palavras

dessa mesmaphrase.

Osclustersfinais advêm da junção entre os nomes declusterscandidatos (ver figura

2.8), com base no número de documentos que partilham. A tentativa através desta forma

é a de eliminar possíveisclustersduplicados, ou bastante similares.

Figura 2.8:Clusterscandidatos.

Se a parte comum aos 2clustersexceder um certothreshold(acima dos 50 ou 75%,

dependendo dos trabalhos), osclusterscandidatos são juntos (ver figura 2.9), com a adap-
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tação dos respectivos nomes.

Figura 2.9:Clusteringfinal: junção declusterscandidatos.

O trabalho de Jianget al (2002), que utilizam um algoritmoRobust Fuzzy, baseia-se

no uso de um n-grama caracter a caracter, com o valor da similaridade entre 2snippets

dado pelo coeficienteDice:

Dice =
2 ∗ C

A + B
(2.1)

onde A e B são os números de n-gramas nos respectivossnippetse C o número de

n-gramas partilhado por ambos. Estes comparam o seu trabalho ao trabalho de Zamiret

al (1998), e referem como vantagem o facto de através do algoritmo declusteringusa-

do, detectarem a formação deoverlapping clusterssem a necessidade de utilizarem um

threshold.

A utilização de umthresholdque os diferentes trabalhos utilizam em diferentes fases

do processo, é vista como uma decisão arbitrária que tanto desconsidera valores de 0,5

como considera valores de 0,51. Por via deste facto, Jianget al (2002), procuram utilizar

um algoritmo declusteringque lhe garanta a não utilização de umthreshold, para agrupar

documentos em clusters distintos.

Todos os algoritmos mencionados até agora são algoritmos deflat clustering, isto

é, não existe uma estrutura hierárquica de apresentação dos documentos. Os próximos,

reflectem metedologias dehierarchical clustering.
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No contexto português, o TUMBA21 (ver figura 2.10), é um motor de busca direc-

cionado para uma comunidade específica: captura sites com domínio .pt ou escritos em

português alojados noutros domínios (excepto .br) e com umincoming linkde um domínio

.pt.

Figura 2.10: Resultados da pesquisa benfica no motor de busca Tumba.

Esta implementação descrita por Martinset al (2003), baseia-se em dois trabalhos.

Em primeiro lugar, utiliza a metodologia de Zamiret al (1998), para formar nomes de

clusters. Em segundo lugar, para enriquecer a estrutura dos nomes declusterspropõe

combinar com este trabalho, a metodologia de hierarquização proposta por Sandersonet

al (1999), com base numa medida de co-ocorrência, denominada desubsumption(ver

figura 2.11), que mede o grau de associação entre os termos.

21http://www.tumba.pt
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Figura 2.11: Exemplo de uma hierárquiasubsumption.

Uma vez considerados todos os termos relevantes, cada termo é comparado com to-

dos os outros. Se os documentos, nos quais um dado termo y ocorre, são um subconjunto

dos documentos, nos quais um dado termo x ocorre, assume-se que x é hierarquicamente

superior a y. Esta co-ocorrência, que no fundo avalia a especificidade ou generalidade dos

termos, baseia-se no cálculo do DF22 para cada termo, sendo que em quantos mais docu-

mentos um termo ocorre, mais geral ele é considerado (xsubsumesy, relação hierárquica

e x é mais frequente, logo é mais geral).

Funget al (2003), propõem um algoritmo designado por FIHC -Frequent Itemset-

based Hierarchical Clustering. Um Frequent Itemseté um conjunto de palavras que

ocorrem num conjunto de documentos. Assim, umFrequent Itemsetdescreve algo co-

mum aos documentos, podendo agrupá-los emclusterse posteriormente organizá-los

segundo uma hierarquia. Seguindo o conceito já descrito por outros trabalhos, e ainda

que com recurso a diferentes implementações, a formação dosclustersiniciais advêm da

junção de documentos que partilham, não uma, mas várias palavras distintas. Olabel do

cluster, que épolythetic, é formado por esse conjunto de palavras. Um documento não

pode no entanto pertencer a mais do que umcluster, assim, depois de estarem formados

osclustersiniciais, procede-se para cada documento ao cálculo de qual o melhorcluster

onde o documento se pode integrar. O melhorcluster, será aquele em que existirem mais

documentos, com termos iguais ao do documento a integrar.

22Document Frequency
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O nível hierárquico é construído com base na similaridade existente entre osclusters.

O tópico doparente clusterterá de ser mais geral que o tópico dochild clusterpara se

poder contruir a árvore. Assim, os potenciaisparent clusters, serão aqueles cujolabel

seja um subconjunto dolabeldochild cluster. O próximo passo é igual ao efectuado para

o flat clustering: seleccionar o melhorparent cluster, de entre todos os potenciaisparent

clusters.

Martinset al (2003), como analisado anteriormente, também propõem uma estrutura

hierárquica, mas inferior à de Funget al (2003), na medida em que neste último, a junção

declusters(que está na base da organização hierárquica) é feita comparando os conteúdos

(termos) dos documentos já existentes noclustere conteúdos (termos) dos documentos a

integrar.

O trabalho de Zhanget al (2001), é no que diz respeito ao agrupamento, similar ao

trabalho de Funget al (2003), na medida em que é analisada a associação entre termos e

documentos (ver figura 2.12), inserindo-se um documento numclusterque tenha termos

iguais ao do documento a inserir. Considera-se assim que 2 documentos que partilhem

grande parte dos termos estão relacionados entre si, logo devem pertencer ao mesmo

cluster.

Figura 2.12: Associação entre termos e documentos

A organização hierárquica neste trabalho é feita com base numthreshold. A validação

é feita para cada par declusters: conforme o limiar seja ou não ultrapassado, osclusters

X e Y podem ser juntos ou então assume-se uma relaçãoparent-child.

De forma a evitar a redução de qualidade por via do uso desnippets, Ferraginaet
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al (2005), sugerem como referido anteriormente, a utilização de bases de conhecimento

que complementem o processo. Do processo derank a cada um dasgapped sentences

extraídas dossnippetse das bases de conhecimento, saem oslabelsdo cluster. Snippets

que partilham as mesmasgapped sentencesfalam de um mesmo tema e portanto devem

ser agrupados juntos numcluster.

Para aglomerar as folhas da árvore com vista a uma construção hierárquica, enriquece-

se oclusteranteriormente construído com umlabel mais geral, avaliando essa generali-

dade na medida em que uma dadagapped sentenceocorra em 80% dossnippetsdocluster

(ver figura 2.13 extraída do sitehttp://snaket.di.unipi.it).

Figura 2.13: Resultados da pesquisa benfica no motor de busca Snaket.

Assim olabel do clusterassume uma descrição mais geral seguido de uma descrição

específica (separada por um caracter). Quando oslabelsdos váriosclusterspartilharem

umagapped sentenceestará encontrado o pai dessesclusters, em termos hierárquicos.

Depois de ter estudado o estado da arte no domínio da nossa investigação, propomos

no próximo capítulo detalhar a nossa contribuição na área.



Capítulo 3

Contribuição

3.1 Selecção de Páginas Relevantes

Os algoritmos da literatura estudada, tratam todos os documentos como sendo iguais,

mas eles não são: todos têm diferente relevância para com aquery, que diminui à medida

que mais documentos são devolvidos. Produzirclustersem muitos documentos de pouca

relevância pode reduzir a qualidade dos resultados. Excluímos por isso à partida alguns

resultados (ver Secção 4.2), sacrificando orecall em detrimento da precisão.

Ao contrário da diferente literatura estudada que apenas considera ossnippets, a nossa

aplicação desconsidera todas aquelas páginas que apesar de devolvidas pelo sistema, con-

tenham um reduzido número de palavras. Não considerar estas páginas, justifica-se pelo

pouco conhecimento que as mesmas acrescentam ao sistema e consequente degradação

da qualidade dos resultados.

Por outro lado, acrescentamos conhecimento ao nosso sistema, ao considerar um con-

junto de páginas não devolvidas pelo mesmo, mas relacionados com aquery. Utilizamos

uma funcionalidade dos motores de busca, que para os endereços absolutos devolvem as

N melhores páginas do site de acordo com aquery.

37
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3.2 Web Content Mining e Representação de Documen-

tos

No contexto deWeb Content Mining, Mining the web processpode ser visto como

um sub-problema deretrieval process, mas o intuito deste trabalho é que eles se comple-

mentem. A utilização do conhecimento entendendo factos que há primeira vista e expli-

citamente nada representam, extraídos do repositório de informação imensa que aWeb

suporta, deverá complementar oretrieval processe melhorar a pesquisa de informação no

seu todo.

O conceito que propomos é no seu objectivo final semelhante aos trabalhos referidos

no capítulo anterior. No entanto a solução que apresentamos difere em muito, do proposto

pela diferente literatura.

3.2.1 Representação dos Documentos

O facto de muitos trabalhos assumirem como potenciaisclustersos termos partilhados

por mais do que uma página, sem avaliação ou interpretação do conteúdo semântico do

texto, faz com que os trabalhos de Zamiret al (1998), Martinset al (2003), Jianget al

(2002) e Funget al (2003), fiquem sujeitos a definir comolabel do cluster um nome

que apesar de aparecer nos correspondentes documentos, ou melhor no seussnippets,

possa não ser um tópico indicativo dos mesmos, com consequências também ao nível do

clusteringnos mesmos trabalhos.

A este nível (on-line clustering) Zenget al (2004) e Zhanget al (2001), fazem um

pouco melhor, agrupando documentos que partilhem um tópico a nível semântico o que

é aferido com recurso a 5 e 3 medidas respectivamente. Convém no entanto referir que a

fase prévia é dada pela determinação de quais as palavras partilhadas entre os documentos.

Nesse ponto a única medida que se regista é o TF.IDF não havendo lugar ao uso de mais

nenhuma medida que permita aferir o conteúdo do documento, pois tal como referido
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anteriormente, as restantes medidas são apenas aplicadas para escolher de entre o reduzido

leque de palavras entretanto determinadas, as candidatas, as melhores palavras entre as

melhores.

Ferraginaet al (2005), por seu lado complementa o uso do TF.IDF com recurso à

utilização de duasKnowledge Bases, tentando desta forma oferecer maior consistência

ao sistema, enriquecendo os seussnippets. A aplicação torna-se por isso dependente da

existência destas bases de conhecimento que alimentam o seu processo, ao contrário da

nossa solução que é auto-suficiente. Também a determinação dephrasesé dependente da

existência de conhecimento linguístico prévio.

De nenhum destes trabalhos se pode por isso dizer que sejam trabalhos puros deWeb

Content Mining, quando a única medida de aferição do conteúdo é o TF.IDF e as bases de

conhecimento no caso deste último.

O facto da nossa solução considerar o documento todo ao invés de considerar (como

na maioria dos trabalhos estudados) apenas os títulos e ossnippets(pequenos e pobre-

mente formatados), torna-a uma solução mais abrangente pelo número e essencialmente

pela extensão dos documentos no qual se baseia. Apenas Liuet al (2003), apresentam um

trabalho em que todo o texto das páginaswebé analisado, mas a este nível as técnicas de

Web Mining1 aplicadas são demasiado simplistas. Por outro lado, este mesmo trabalho,

reduz o seu contexto a uma definição dos tópicos encontrados, com base em técnicas

linguísticas que o tornam dependente das mesmas e da língua em que são definidas.

Para inferir conhecimento, a nossa aplicação utiliza um conjunto de árvores de de-

cisão. Estas classificam um determinado exemplo distribuindo os atributos numa árvore,

começando pela raiz até às folhas. Cada nó na árvore de decisão é um teste e uma instân-

cia é classificada, começando na raiz da árvore, testando o atributo nesse nó em específico

e movendo-se para baixo no ramo especificado pelo atributo seguinte. Cada caminho na

1Análise dastagsHTML.
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árvore de decisão corresponde a uma conjunção de testes, geridas por um conjunto de

regrasif-then.

Esta árvore de decisão foi implementada no software WebSpy (ver Veigaet al, 2004)

no qual cada palavra é definida por um conjunto de 12 atributos.

Assim, o conteúdo semântico do conjunto de textos devolvidos em resposta ao tema

pesquisado, pode ser encontrado utilizando 12 propriedades:

(1) IDF (Inverse Document Frequency): o IDF (ver Sparck-Jones, 1972) calcula

a dispersão da palavra dentro de um conjunto de textos. Quanto mais dispersa menos

importante essa palavra será relevante para um determinado texto;

(2) TF (Term Frequency): frequência média de cada palavra na colecção de textos;

(3) PP (Primeira Posição): é a média calculada de entre todos os documentos onde

uma palavra X aparece, através da contagem do número de termos desde o início do

documento, até ao primeiro aparecimento da palavra X;

(4) Tamanho: número de caracteres de uma determinada palavra;

(5) Maiúsculas: representa o número de caracteres maiúsculos existente numa deter-

minada palavra;

(6) MDM (Média da Distância Média): média de entre todos os documentos onde

a palavra X aparece de um subatributo chamado DM (Distância Média), em que DM é a

distância existente entre as várias ocorrências da palavra X;

(7) MMD (Média da Menor Distância) : média de entre todos os documentos onde

a palavra X aparece, das menores distâncias entre a palavra X e o tema pesquisado Z;

(8) SuperSTR: número de termos que contêm a palavra X. Exemplo: Matemática

Informática e Informática Ensino são 2 termos que contêm o termo Informática;

(9) BigSuperSTR: definido à custa do atributo anterior, o atributo BigSuperSTR é

igual ao maior TF da totalidade dos termos inseridos no conjunto do SuperSTR;

(10)SCP: medida de co-ocorrência. O objectivo desta medida (ver Mulleret al, 1997;

Silva et al, 1999) é avaliar a força que interliga uma determinada palavra X com o tema
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pesquisado Z;

(11)Tipo: resultado de uma medidade de similaridade (MESim) entre os documentos

recuperados, que pretende agrupar os textos mais similares e definir o tipo de texto em

que uma palavra aparece;

(12) Grama: representa o número de palavras que um dado termo X tem. Exemplo:

Grama (Inteligência Artificial) = 2.

Em particular, as árvores de decisão demonstraram melhores resultados do que as

redes neuronais, a regressão linear e a aprendizagembayesiana(ver Veigaet al, 2004).

3.2.2 Normalização dos Textos

Extracção de Phrases

Os termos relevantes tanto podem ser palavras simples como palavras compostas,

expressões, n-gramas ouphrases. Jianget al (2002) e Funget al (2003), não fazem

uso dephrases, utilizando apenas palavras simples, com natural perca de informação.

O nosso sistema, utiliza o software SENTA (ver Diaset al, 2002) para detectar pos-

síveisphrases. Os resultados apontam para a identificação de nomes e determinantes

compostos, assim como locuções verbais, adjectivais, adverbiais, conjuntivas e proposi-

cionais. Este sistema baseado exclusivamente em estatística, conjuga uma nova medida de

associação, a Expectativa Mútua (ver Diaset al, 1999) e um novo processo de extracção

baseado num algoritmo de máximos locais, o GenLocalMaxs (ver Silvaet al, 1999).

A expectativa mútua avalia a coesão que existe entre as palavras de um n-grama e o

algoritmo de máximos locais elege as unidades (candidatas a partir do conjunto de todos

os n-gramas associados com as suas respectivas medidas de associação). O algoritmo

GenLocalMaxs é além do mais flexível, na medida em que permite ser testado com todas

as medidas de associação existentes e teoricamente bem fundamentado por não basear o

processo de selecção, consoante o valor da medidade de associação, ultrapasse ou não,
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um dado valor previamente estipulado.

As phrasessão assim extraídas a partir de regularidades estatísticas, uma abordagem

cuja principal vantagem é a flexibilidade, extraíndo todo o tipo de unidades polilexicais

(referidas acima), a independência da língua e inexistência de conhecimento linguísticoa

priori . Em qualquer tipo de aplicação deInformation Retrieval, a rapidez de resposta e

de tratamento deve ser tido em conta. Por isso, incorporámos a versão do SENTA imple-

mentada por Gil & Dias (2003) que usasuffix-arrayse permite a extracção de unidades

polilexicais em tempo real.

Stopwords e Stemming

As stopwordsafectam a eficiência dos métodos baseados na frequência de termos (ver

Martinset al, 2003). Por esta razão, todos os sistemas objecto do nosso estudo e acima

referidos, removem-nas. Ao contrário da diferente literatura estudada, o nosso algoritmo

não usa uma lista destopwords. De facto, o software WebSpy elimina de uma forma

automática todo o conjunto de palavras que apareçam várias vezes em diferentes docu-

mentos e que não revelam qualquer relevância para a representação dos mesmos. Assim,

conseguimos desenvolver um sistema completamente flexível e não dependente da língua.

O stemmingé o processo de reduzir uma palavra à sua forma básica. Reduz o espaço

ocupado pelas palavras e é vantajoso no retorno de resultados na medida em que aumenta

o espectro de palavras a comparar. Tem no entanto 2 problemas (ver Martinset al, 2003):

(1) pode reduzir duas palavras distintas à mesma forma básica;

(2) e torna o sistema que o utiliza, dependente da língua.

A não utilização no sistema que desenvolvemos de algoritmos destemmingao con-

trário dos trabalhos estudados, é portanto um factor que juntamente com a ausência de

lista destopwords, permite manter a aplicação independente do domínio e da língua de

qualquer um dos documentos que possam vir a ser analisados.
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3.3 Clustering de Termos Relevantes para Apresentação

Hierárquica dos Documentos

A organização de documentos facilita a navegação por entre o conjunto de resultados

devolvidos pelo motor de busca. O processo declusteringnão termina no entanto com o

agrupamento e a criação declusterscoerentes. Como referem Zamiret al (1998), a actual

procura pela lista de resultados não deve ser substituída por uma procura por entre os

clusterse por isso o método deve permitir óptimas descrições dos mesmos. Não obstante

esta consideração, Zamiret al (1998), assumem uma abordagempolythetic cluster, uma

descrição com mais do que umlabel, da qual, só com algum trabalho o utilizador poderá

deduzir/entender o tópico a que oclusterse refere.

No nosso trabalho utilizaremos também, cada um dos termos devolvidos como ter-

mos relevantes, como possíveis sub-tópicos oulabelsdo resultado doclustering, mas ao

contrário da literatura acima referenciada (ver Zamiret al, 1998; Funget al, 2003), não

assumiremos a abordagempolythetic cluster, mas sim uma abordagemmonothetic clus-

ter. Por outro lado, a junção declusterscandidatos não será feita com base no número

de documentos que partilham, como em Zenget al (2004) e Zamiret al (1998), mas sim

a partir da similaridade entre os termos relevantes que os documentos contêm. Como se

pode observar pela figura 3.1, a abordagem de Zenget al(2004) e Zamiret al(1998) corre

o risco de juntar num sóclusterdocumentos (caso do documento 2), que possivelmente

pouco têm a ver com os restantes, como já referimos anteriormente.

Figura 3.1:Clusterscandidatos.
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Na perspeciva de Zenget al(2004), Zamiret al(1998) e Jianget al(2002), a definição

de clusteringé a apresentação (ver Figura 3.2), única e exclusiva de termos relevantes

relacionados com documentos (flat clustering).

Figura 3.2: Resultados declusteringpara a palavra Iraq. Trabalho de Zenget al, (2004)

Já Martinset al(2003), propõem uma organização hierárquica. A mesma tem por base

o clusteringdos termos que co-ocorrem. Esta similaridade é no entanto avaliada tendo

em atenção apenas o IDF e os termos são considerados co-ocorrentes com outros termos,

mediante um dadothreshold, o que implica a intervenção do utilizador (de todo a evitar)

para ajustar parâmetros. Por outro lado e pelo facto de não existir qualquer avaliação

semântica para a interpretação do seu significado no texto, o agrupamento de termos tem

tendência a formarclusterspotencialmente não relacionados entre si, como facilmente se

pode depreender da análise da figura 3.3:

Figura 3.3: Exemplo desubsumptionhierárquico.
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Fung et al (2003), tal como Martinset al (2003), também propõem uma estrutura

hierárquica, mas como visto anteriormente superior à deste último visto que o agrupa-

mento declusters(que está na base da organização hierárquica) dá lugar à comparação

entre o conteúdo (termos) dos documentos e o conteúdo (termos) do documento a inserir.

Não convém no entanto esquecer, aquele que é um ponto fulcral no que nos distingue

destas abordagens: a não assumpção por parte da diferente literatura estudada, de nen-

huma ou quase nenhuma técnica deWeb Content Mining, razão pela qual se podem for-

marclusterspotencialmente não relacionados entre si. O algoritmo de Funget al (2003),

não admite por outro lado que um documento pertença a mais do que umcluster.

Zhanget al (2001), têm uma abordagem bastante semelhante a Funget al (2003),

como visto anteriormente, mas utilizam comparativamente a este último umthreshold

para validar o agrupamento declusterssimilares (que está na base da organização hi-

erárquica).

Ferraginaet al (2005), também utilizam umthresholdno seu processo de construção

hierárquico, onde umparentassume osclustersque partilhem entre eles (nolabel) uma

gapped sentence. Tal abordagem pode resultar em agrupamentos declusterspotencial-

mente incorrectos, na medida em que não são usadas técnicas deWeb Content Mining

para avaliar se o conteúdo dos documentos é ou não similar.

De entre todos os trabalhos estudados, este é o único que oferece a possibilidade de

efectuarquery expansiontambém nos moldes por nós proposto:Classified Query Expan-

sion.

A nossa perspectiva declusteringdifere também de Zenget al (2004) e Zamiret al

(1998), onde aphrase, para se assumir como candidato aclusterterá de aparecer partil-

hada por mais do que um documento (ver Figura 3.4).
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Figura 3.4: Candidatos aclusters.

No caso da figura 3.4, T1 e Eusébio não poderiam por isso formarclusters, ao con-

trário de Nuno Gomes que aparece partilhado por 2 documentos. De facto oclusteringda

nossa aplicação ultrapassa a limitação acima referida, ao ser feito com base num conjunto

de termos relevantes que tanto podem ser relevantes para um só documento como para

vários.

Difere também de Zenget al (2004), Zamiret al (1998) e Zhanget al (2001), na

medida em que não fazemos ummergedeclustersmediante um dadothreshold, mas sim

de forma completamente automática, utilizando o algotimo deSoft Clustering, Poboc,

desenvolvido por Cleuziouet al, (2004).

De todos os trabalhos, apenas Martinset al (2003), Funget al (2003), Zhanget al

(2001) e Ferraginaet al (2005), implementam uma organização hierárquica dos resulta-

dos. A nossa implementação também sugere uma estrutura hierárquica para apresentação

dos resultados e dá um passo em frente na sumarização dos mesmos, aplicando o algo-

ritmo desoft clusteringPoboc (mais detalhes no capítulo 5) sobre o conjunto de termos

relevantes associados a cada documento, com a vantagem de agrupar num sócluster, ter-

mos directamente relacionados com o mesmo assunto, possibilitando-se desta forma a dis-

tinção entre tópicos diferentes (disambiguidade dos termos) e a organização/sumarização

hierárquica aos olhos do utilizador (ver Figura 3.5).
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Figura 3.5: Sumarização dosclusters.

A vantagem das técnicas desoft clusteringsobre as técnicas dehard clusteringbaseia-

se no facto de um determinado texto poder encontrar-se em váriosclusters. Esta particu-

laridade é um pré-requisito evidente, sabendo que um texto pode abordar vários temas ao

mesmo tempo e assim pertencer a diferentesclusters.

3.4 Resumo do Trabalho Relacionado e Contribuição

A comunidade de IR, através da literatura científica publicada, sugere diferentes soluções

para o problema da organização de resultados, mas todos os trabalhos têm em comum o

facto de apenas considerarem os títulos e ossnippetsde cada um dos resultados devolvi-

dos da execução de uma pesquisa.

Ferraginaet al (2005), é o único que ainda assim tenta enriquecer ossnippetscom o

conhecimento de duas bases de conhecimento.

A representação dos documentos é feita com recurso ao modelo de Espaços Vectoriais

e com implementação usandosuffix-arraysquando a medida de co-ocorrência mede a

importância dos termos ousuffix-treesquando os termos advêm simplesmente do conjunto

de palavras partilhadas por mais do que um documento.

Os algoritmos declusteringdistinguem-se pela combinação dos dois níveis seguintes:

(1) os que consideram como termos caracterizadores dos documentos palavras simples

e os que consideram expressões (palavras simples; expressões);
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(2) os que apenas fazemflat clusteringe os que fazemclusteringhierárquico.

Da literatura estudada, Hearstet al (1996), ainda que não tenha sido testado em am-

bienteWebe Jianget al (2002), proporcionamflat clusteringcom palavras simples, en-

quanto Zamiret al (1998) e Zenget al (2004), o fazem com expressões/phrases.

Zhanget al(2001), é o primeiro a introduzir ohierarchical clusteringcom expressões,

ao que se segue Martinset al (2003) e Ferraginaet al (2005).

Funget al(2003), sugere também uma abordagem dehierarchical clusteringmas com

palavras simples.

De todos estes trabalhos apenas Zenget al (2004) e Zhanget al (2001), utilizam algu-

mas propriedades no âmbito doWeb Content Mining, mas como referido anteriormente,

não para definir termos relevantes caracterizadores dos documentos, mas sim para extraír

phrases. Apenas Liuet al (2003), tem uma abordagem pura deWeb Content Miningainda

que demasiado simplista e fora do âmbito deWeb Clustering.

A utilização de algoritmos declusteringque não usam a informação constante dos

documentos, pode até produzirclustersentendíveis para o utilizador, mas o mais natural

é que não correspondam aos seus desejos. Olabel dos clustersé normalmente escol-

hido por uma medida teórica e até pode ser suficientemente descritivo se os documentos

pertencentes aosclustersforem relacionados entre si. Esta relação é no entanto sub-

jectiva de avaliar, a não ser que se utilizem medidas que permitam entender o conteúdo

dos documentos. Se tal não acontecer, os algoritmos podem estar a formarclusterscom

documentos não relacionados entre si.

Esta tese tenta ultrapassar as limitações acima descritas. O nosso algoritmo não con-

sidera todos os URLs devolvidos pelo motor de busca em resposta àqueryde pesquisa.

Aplica uma função que escolhe de entre os documentos devolvidos, os melhores. Ao

contrário de toda a literatura estudada considera todo o texto dos documentos ao invés de
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seleccionar apenas ossnippets(sendo auto-suficiente na medida em que não alimenta o

seu saber com recurso a bases de conhecimento) e não é dependente da língua. Por entre

outras características, não utiliza nem lista destopwords, nem algoritmos destemming,

tornando-o completamente flexível e aplicável a qualquer domínio, género ou língua.

De entre o nosso melhor conhecimento somos os primeiros a propor um entendimento

dos documentos, usando para isso técnicas deWeb Content Mining, utilizando esse con-

hecimento como base de formação dosclusters, hierarquicamente estruturados. A este

nível apresentamos de uma forma distinta, tópicos diferentes (um passo no sentido de

resolver o problema da ambiguidade dos termos).

No capítulo seguinte detalharemos os fundamentos da nossa arquitectura.



Capítulo 4

Representação dos Documentos

4.1 Arquitectura Global

A arquitectura global da aplicação designa-se por WISE (Web Interactive Search En-

gine) e é composta por 4 componentes principais:

(1) a selecção de páginas relevantes para uma dadaquery;

(2) a normalização dos documentos por integração de um módulo de extracção de

palavras compostas, o SENTA (ver Dias, 2002);

(3) a identificação das palavras/phrasesrelevantes de cada documento utilizando o

software WebSpy (ver Veigaet al, 2004);

(4) a apresentação hierárquica dos documentos utilizando o algoritmo deSoft Cluster-

ing, Poboc (ver Cleuziouet al, 2004).

Este trabalho tem uma parte técnica e uma parte teórica. Na parte técnica, integramos

num processo de Engenharia de Software um conjunto de metodologias já existentes. Na

parte teórica, foi pensada uma arquitectura totalmente flexível para oclusteringhierár-

quico de páginasWeb. Em particular, desenvolveu-se um novo método de extracção de

páginas relevantes e uma representação dos documentos baseada em termos relevantes

50
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para a aplicação de algoritmos declustering.

O nosso algoritmo é assim composto pelos seguintes passos:

1. devolver a lista de resultados de acordo com aquerye com um dado motor de busca;

2. seleccionar os resultados mais importantes;

3. normalizar as páginas seleccionadas e identificar os n-gramas/phrasespresentes;

4. calcular os termos relevantes para cada documento;

5. agrupar hierárquicamente os resultados;

6. apresentar os resultados ao utilizador.

Utilizámos para tal técnicas deWeb Content Mining, Clusteringe Processamento da

Linguagem Natural.

A Figura 4.1 ilustra a arquitectura do software:

Figura 4.1: Arquitectura do software WISE.
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A pesquisa de informação desenvolve-se como em qualquermeta-crawler. O utili-

zador deve especificar no sistema o tema a pesquisar (ver Figura 4.2), assim como o

motor de busca pretendido.

Figura 4.2: Especificação de um tema a procurar e respectiva lista de resultados.

O WISE interroga então um motor de busca ou um meta-motor de busca (ver Wegrzyn-

Wolska, 2004) definido como parâmetro do sistema. Da lista dos documentos devolvidos,

consideraremos como resultados apenas um número limitado de sites, os mais relevantes

(ver secção 4.2).

Cada um dosurls considerados como mais relevantes, é no seguimento passado como

parâmetro para o software SENTA (ver secção 4.3). Sobre estes, o SENTA devolverá

um conjunto de expressões ou palavras compostas que substituírão as correspondentes

palavras simples em cada um dos textos, referente aourl.

De seguida a utilização do software WebSpy (ver secção 4.4), devolverá do conjunto

de textos obtidos, como resposta na etapa anterior (guardados num repositório deWeb

Pages), os termos relacionados (palavras ou expressões) com o tema a pesquisar, no exem-

plo seguinte com o tema Benfica (ver Figura 4.3).
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Figura 4.3: Utilização do software WebSpy na procura de termos relacionados.

A lista dos resultados, ou seja, dos termos relevantes provenientes do WebSpy com a

referência às respectivas páginas onde os mesmos se encontram, é geralmente designada

por flat clustering(ver Figura 4.4). Note-se pela observação da figura 4.3 e da figura 4.4,

que permitimos a este nível ooverlap1 dos documentos. Assim, a informação relativa aos

termos relacionados com o tema benfica, tomando como exemplo a Figura 4.4, seria a

seguinte lista: (Vilarinho, Eusébio, T1, Aluguer, Nuno Gomes, Luís Filipe Vieira).

Figura 4.4:Flat Clustering.

No entanto, esta lista da Figura 4.4 que poderia ser devolvida por um motor de busca

num contexto deGlobal Document Analysis(ver Xu & Croft, 1996) não é a mais ade-

1Possibilidade de um documento pertencer a mais do que umcluster.
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quada nem para fazerInteractive Query Expansion(o utilizador fica perdido no meio de

informação díspar) nem paraAutomatic Query Expansion(que envolveria conceitos difer-

entes na pesquisa de informação) devido à ambiguidade do termo Benfica, que tanto pode

referenciar o clube de futebol como o bairro de Lisboa. Assim, precisamos de efectuar

a classificação dos termos de forma a juntar numa mesma classe os termos referentes a

um mesmo conceito. Em termos práticos a lista dos termos relevantes Vilarinho, Eusébio,

T1, Aluguer, Nuno Gomes, Luís Filipe Vieira e os respectivos sites onde os mesmos se

encontram referenciados, servirá comoinputpara este próximo passo.

O software WISE, utilizando de forma recursiva o WebSpy, determinará que ter-

mos estão relacionados com cada um dos elementos do conjunto Vilarinho, Eusébio, T1,

Aluguer, Nuno Gomes, Luís Filipe Vieira (ver Figura 4.5).

Figura 4.5: Lista dos termos relacionados com cada elemento do conjunto Vilarinho, Eu-

sébio, T1, Aluguer, Nuno Gomes, Luis Filipe Vieira, com indicação da respectiva proba-

bilidade de relevância devolvida pelo WebSpy (árvore de decisão).

Finalmente, com recurso ao algoritmo desoft clusteringhierárquico Poboc (ver Cleuziou

et al, 2004), o software WISE determinará grupos ouclustersde termos relacionados, po-

dendo desta forma dissociar os diferentes conceitos existentes e permitir uma classificação
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automática dos dados para uma melhor visualização em relação àquery(ver Figura 4.6).

Figura 4.6: Classificação das palavras relacionadas em 2clusters.

Observe-se a apresentação final dos resultados da parte do WISE na Figura seguinte:

Figura 4.7: Apresentação dos resultados com os respectivosURLs.

Começamos por explicar o primeiro passo da nossa arquitectura.
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4.2 Selecção de Páginas

Não obstante o bom funcionamento de alguns motores de busca, acreditamos ser pos-

sível aumentar a precisão destes sistemas na obtenção de páginas relevantes. Assumindo

o descrito na secção relativa à forma como funcionam, em particular o funcionamento do

Google, sentímos necessidade de introduzir uma fase de pre-processamento na selecção

de páginas. De acordo com a lista de resultados devolvidos pelo motor de busca definido

pelo utilizador no uso da aplicação WISE, procedemos ao cálculo da média de relevância

global, dada pela equação 4.1:

média de relevância=

∑
URLs devolvidos∑

EndereçoAbsoluto de URLs diferentes
(4.1)

e seleccionamos como relevantes todos osurls cujo número de ocorrência for superior

à média calculada eurls cujos endereços são absolutos. O número de ocorrências de um

url X, é dado pela soma de todos os endereços absolutos devolvidos, iguais ao dourl X.

Tomando como exemplo a Figura 4.8, o cálculo da

média de relevância =4
3

produz um resultado aproximado de 1,3.

Figura 4.8: Lista de Resultados relativos àqueryPorto.

Com base no número de ocorrências evitamos a selecção dourl relativo a Porto Ale-

gre, que apesar de devolvido pelo motor de busca não deve ser considerado relevante de

acordo com aquerydefinida, o que facilmente se entende. A verdade é que se o site ao
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qual a página pertence, fosse de acordo com aqueryespecificada, realmente relevante,

mais do que uma ocorrência teria sido devolvida.

O nosso sistema desconsidera por outro lado todos osurls que devolvidos e selec-

cionados pelo sistema como relevantes, contenham um reduzido número de palavras. Não

consideramos desta forma um conjunto de páginas que degradariam a qualidade dos re-

sultados.

Esta fase de pre-processamento ao filtrar todo o conjunto de resultados devolvidos

pelo motor de busca, seleccionando os melhoresurls de entre os devolvidos, já de si

os melhores, aumenta a precisão a nível de relevância, evitando a selecção deurls que

apesar de devolvidos podem ser mais facilmente irrelevantes de acordo com o assunto

especificado. Privilegiamos desta forma a precisão em detrimento dorecall.

Nesse sentido, o sistema extrairá, com base no exemplo anterior, os seguintesurls:

• http://www.publico.pt

• http://www.publico.pt/noticias/01.html

• http://www.fcporto.pt

Depois, usando uma funcionalidade do motor de busca Google, para osurls com en-

dereço absoluto, o sistema extraí os N melhores resultados (as N melhores páginas) do

site, de acordo com aquerypreviamente definida. Para isso, desenvolvemos umspider,

que extraí o texto para cada uma dessas N páginas, não considerando novosurls encon-

trados (ver Figura 4.9).
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Figura 4.9: Obtenção do texto para cada um dosurls relativos.

Para os resultados devolvidos da execução daquery com endereço relativo, selec-

cionamos apenas o texto dessa mesma página. De outra forma, se considerassemos out-

ros urls aí encontrados estaríamos provavelmente a considerar páginas de todo irrele-

vantes, sem qualquer tipo de relação com o assunto especificado. Outra hipótese, seria

a de considerar novamente a utilização da funcionalidade do Google anteriormente usa-

da para os endereços absolutos. Mas imaginemos que a página proveniente da fase de

pre-processamento fosse a seguinte:http://geocities/hobbies/adeptoPorto, aplicar aquela

funcionalidade devolveria de entre o conhecido alojamento de páginasgeocities, um con-

junto de links que apesar de relacionados com o assunto, seriam de todo irrelevantes, caso

contrário já teriam sido devolvidos pelo motor de busca.

4.3 Integração do SENTA

O software SENTA, desenvolvido por (ver Dias, 2002), permite obter nesta fase de pre-

processamento, um conjunto de n-gramas ou palavras compostas a partir do texto retirado

de cada umurls previamente seleccionados. Quando uma só palavra não é suficiente para

expressar um conceito, recorre-se a grupos de palavras (duas ou mais). Palavras como

Nuno Gomes, Partido Independente, Luis Filipe Vieira, que ocorrem frequentemente em
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documentos são, utilizando o software, extraídas automaticamente, assumindo um signifi-

cado próprio quando comparadas com a sua forma singular. A extracção de um conjunto

de n-gramas/phrasesde entre umcorpus, é importante não só para a tradução automática

(ver Diaset al, 1999) como também no processo de classificação e indexação de doc-

umentos, aquele que mais nos interessa. Como referido por Baeza-Yateset al (1999) e

descrito na secção relativa aos motores de busca, o processo de classificação é uma tarefa

semi-automática ou totalmente automatizada, mas com baixa precisão e cobertura e que

possivelmente beneficiaria da identificação de palavras compostas.

A utilização do software SENTA, que faz a utilização de métodos puramente estatísti-

cos, baseado no número de vezes que cada n-grama ocorre nocorpus, utiliza o algoritmo

GenLocalMaxs(ver Silvaet al, 1999) e a medida de associação Expectativa Mútua (ver

Dias et al, 1999), baseando-se na procura do máximo local da função de associação,

função esta que mede a força da ligação existente entre os vários tokens de um n-grama.

Sequências de tokens, contíguas, fortemente ligadas entre si, corresponderão a valores

de EM elevados e serão escolhidos pelo algoritmoGenLocalMaxscomophrase2. Em

particular, foi utilizada a implementação baseada emsuffix-arrayproposta por Gil e Dias

(2003) de forma a extraír os n-gramas/phrasesem tempo real.

A maioria dos sistemas é ainda muito primitiva, classificando os documentos recor-

rendo a palavras-chave, e é por isso importante que a classificação dos documentos deixe

de ser somente baseada em palavras singulares. A utilização do software, que além do

mais é independente em relação à língua, permite uma interpretação dos documentos

(considerando termos na forma dephrasesdevidamente contextualizados) na medida em

que é extraída informação semântica, conferindo ao sistema uma maior base de conheci-

mento.
2O software SENTA foi desenvolvido para extrair também, expressões não contíguas. Neste trabalho,

no entanto, só foram utilizadas as palavras compostas contíguas, deixando a utilização das não contíguas

para trabalho futuro.
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4.4 WebSpy

A utilização do software SENTA conjugada com o software WebSpy, vem no segui-

mento da teoria deWeb Content Mining. A interpretação dos documentos e uma orien-

tação centrada na informação são conceitos que se encontram na base da investigação e

desenvolvimento de sistemas de IR com maior performance.

O software WebSpy (ver Veigaet al, 2004) foi melhorado no contexto da aplicação

WISE. Com a integração do software SENTA, deixou de existir a distinção entre palavras

e n-gramas e recebe, agora, um conjunto de documentos (representados porphrasese ou

palavras) provenientes da execução do software SENTA.

Em termos de implementação, como se pode observar do exemplo (ver Figura 4.10),

o software WebSpy não recebe os textos provenientes do SENTA, um a um, mas sim o

conjunto de todos os textos interligados porhyperlinksque digam respeito ao mesmohost

(3 textos para ohostwww.slbenfica.pt, 2 textos para ohostwww.ojogo.pt e 1 texto para

o hostwww.abola.pt).

Figura 4.10: Textos provenientes do SENTA.

Tal permite, omining de phrasesque ocorrem em mais do que um texto e que por

isso assumem maior relevância e a detecção de outras, a partir da árvore de decisão im-
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plementada no WebSpy, que ocorrem demasiadas vezes em muitos textos e que por isso

pouco acrecentam ao conhecimento que temos do documento.

Em particular, o WebSpy procura devolver para cada conjunto de textos, tendo em

atenção o contexto em que ocorre, um conjunto de palavras/termos que com um dado

nível de confiança (a média das probabilidades resultante da execução das várias árvores

de decisão implementadas) se apresentam relacionados com o assunto especificado, num

dado texto, texto este relativo a um endereço URL (ver Figura 4.11).

Figura 4.11: Termos relevantes provenientes do WebSpy.

Habitualmente retiradas com base numa lista, asstopwords, são neste software evi-

tadas automaticamente (ver secção 3.2.2). Mantemos desta forma, a aplicação indepen-

dente da língua e do domínio a que o texto se refere.

Da utilização da aplicação WISE, decorre que é possível proceder ao agrupamento de

termos relacionados. Utilizaremos cada um dos termos devolvidos como relevantes como

possíveis sub-tópicos oulabelsdo resultado doclustering.



Capítulo 5

Clustering de Páginas Web

5.1 Clustering

A classificação não supervisionada, característica dos métodos declustering, permite

uma adaptação emreal timeà querydo utilizador, razão pela qual é utilizada noon-line

clustering. Sofre, claro está, das dificuldades inerentes a esse processo às quais acresce,

como referem Zenget al (2004), o facto de não se poderem utilizar técnicas tradicionais

declusteringno domínio daweb.

Este tipo de dificuldades são no entanto ultrapassadas pela aplicação WISE. O al-

goritmo declusteringPoboc (ver Cleuziouet al, 2004), utilizado pela nossa aplicação,

enquadra-se na abordagem tradicional declustering, e não em medidas heurísticas como

os métodos não-tradicionais. Não obstante esse facto, é possível ultrapassar as dificul-

dades referidas na secção relativa aos métodos tradicionais (2.4.1), conjungando-o com a

aplicação WISE.

O agrupamento dos documentos é feito não com base na sua similaridade, mas com

base na semelhança e similaridade do seu conteúdo, i.e., das suas palavras mais relevantes.

O overlapé garantido pela aplicação WISE e pelo algoritmo Poboc (ver Cleuziouet

al, 2004), evitando desta forma confinar um documento a um únicocluster, o que seria

62
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de todo injustificável na medida em que um documento pode dizer respeito a mais do que

um tópico.

Os labelsdos clusters são designações legíveis, determinadas pela aplicação WISE

logo após a determinação dosclusters.

Descrevemos de seguida todo o processo declusteringlevado a efeito pela aplicação

WISE.

5.2 Poboc

Os algoritmos declusteringque estudámos enquadram-se dentro de 2 perspectivas:

os tradicionais e os não-tradicionais. Os primeiros tem a dificuldade em gerar nomes de

clusterslegíveis, a obrigatoriedade de definir previamente um conjunto de variáveis e de

confinar um documento a um sócluster. Os segundos não assumem qualquer método

declusteringconhecido, baseando-se em medidas heurísticas, mas produzindo nomes de

clusterslegíveis.

O algoritmo declusteringPoboc(Pole-Based Overlapping Clustering)desenvolvido

por Cleuziouet al(2004), é um algoritmo desoft clusteringque se enquadra na abordagem

tradicional, mas que ultrapassa todas as suas dificuldades:

(1) o número declustersé desconhecido àpriori ;

(2) e um objecto pode pertencer a mais do que umcluster.

5.2.1 Funcionamento

Dada uma matriz de similaridade e um conjunto de objectos, o Poboc constroi pe-

quenos conjuntos de objectos (os pólos) e de seguida associa os objectos a esses pólos.

As suas 4 principais tarefas são:

(1) procura de pólos;

(2) construção de uma matriz associada dos objectos aos pólos;
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(3) atribuição dos objectos a um ou mais pólos;

(4) organização hierárquica dos grupos obtidos.

5.2.2 Matriz de Similaridade

Um dos pontos que nos distingue da maioria dos trabalhos estudados é a implemen-

tação de uma estrutura hierárquica designada porhierarchical clustering. A partir do

flat clusteringestudado na secção 4.1, o sistema executa novamente o WebSpy para de-

terminar o conjunto de termos relacionados com cada um dos elementos doflat cluster-

ing (tomando como exemplo a figura 5.1, osflat clustersseriam Vilarinho, Eusébio, T1,

Aluguer, Nuno Gomes, Luis Filipe Vieira).

Figura 5.1: Lista dos termos relacionados com cada elemento do conjunto Vilarinho, Eu-

sébio, T1, Aluguer, Nuno Gomes, Luis Filipe Vieira, com indicação da respectiva proba-

bilidade de relevância devolvida pelo WebSpy.

O próximo passo é avaliar a similaridade entre cada um dosflat clusters. Essa sim-

ilaridade é registada numa matriz (simétrica) cuja dimensão é dada pelo número deflat

clusters. Para a preencher é necessário calcular um número de similaridades dado pela
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equação 5.1:

no total de similaridades=
n−1∑
i=1

i (5.1)

Assim, para 6 flat clusters, teriamos uma matriz 6 x 6, e o cálculo de 15 similaridades

(ver figura 5.2).

Figura 5.2: Exemplo de uma matriz de similaridade para 6flat clusters.

O valor de cada uma das similaridades é obtido com recurso à medida deCosine,

que mede a distância entre 2 vectores de dimensãon. No âmbito da nossa aplicação

os vectores são constituídos pelos termos relacionados e respectivas probabilidades de

relevância obtidas da execução do WebSpy para cada um dosflat clusters(ver figura 5.1).

Assim, quando os vectores de 2flat clusterspartilham termos iguais, deve proceder-se

ao cálculo da similaridade aplicando a medida deCosine, caso contrário se os vectores

não partilharem qualquer termo entre eles, o valor da similaridade será zero (ver equação

5.2).
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Cosine(vector1, vector2) =

n∑
i=1

pesos(vector1,i)× pesos(vector2,i)

√√√√√√
n∑

i=1

pesos(vector1,i)
2×

√√√√√√
n∑

i=1

pesos(vector2,i)
2

(5.2)

O conjunto das similaridades é registado numa matriz simétrica, ponto de entrada para

o Poboc, que a partir delas devolve ao sistema um conjunto declusters, organizados de

forma hierárquica. Atingimos a este nível ohierarchical soft clustering(ver figura 5.3).

Figura 5.3: Formação de 2clusters.

O último passo que o sistema realiza é o de determinarlabelspara osclustersdevolvi-

dos:

(1) assim, o nome dolabelde um dadoclusteré aquele termo que mais vezes aparece

partilhado, pelo conjunto de vectores pertencentes ao grupo. Assim para ocluster2 da

figura 5.4 e tomando como referência os vectores da figura 5.1, o termo escolhido seria

casa, dado ocorrer 2 vezes, mais do que qualquer um dos outros termos;

(2) nos casos em que existe mais do que um termo com o mesmo número de ocorrência

máxima, o sistema escolhe aquele que obtém a maior soma de pesos (nos vectores em que
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ocorre). Assim para ocluster1 da figura 5.4 e tomando como referência os vectores da

figura 5.1, existem 4 termos (futebol, slb, jogador e avançado) que ocorrem duas vezes.

A escolha recairía no termofutebolque se distingue dos restantes por ter uma soma de

pesos superior (em concreto 1,52).

Os labels destes clusters seriam portanto os termosfutebolecasarespectivamente (ver

figura 5.4).

Figura 5.4: Formação de 2clusterscom os respectivoslabels.

Outras possibilidades delabelizaçãoforam pensadas mas deixamos esta discussão

para o próximo capítulo de conclusões e trabalho futuro.

5.3 Avaliação e Resultados

5.3.1 Avaliação de Sistemas de Tecnologia da Linguagem Humana

A avaliação no âmbito da investigação serve para estabelecer as características do de-

sempenho de um sistema.

Uma avaliação pode ser:

(1) Qualitativa: se envolver observações do sistema ou entrevistas com utilizadores;
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(2) Quantitativa: se envolver uma análise estatística para estabelecer a significância e

a importância, por exemplo, a nível das diferenças no desempenho.

Existem três tipos de avaliação apropriados para 3 objectivos diferentes:

(1) Avaliação de Adequação (Adequacy Evaluation);

(2) Avaliação Diagnóstica (Diagnostic Evaluation);

(3) Avaliação de Desempenho (Performance Evaluation).

Avaliação de Adequação

É necessário ter conhecimento das necessidades dos potenciais utilizadores do sistema,

determinar se os sistemas estão adequados à tarefa a que se propõem, e se sim, averiguar

quais os que estão mais adequados. Este tipo de avaliação não se destina necessariamente

a identificar o melhor sistema, mas em fornecer informação comparativa que o utilizador

pode usar para fazer uma escolha mais acertada. Por isso ela tem de permitir tirar con-

clusões se um sistema é eficaz ou se ainda é necessário melhorá-lo.

As metodologias para a avaliação de adequação são difíceis de aplicar e não são

aceites de forma geral.

Avaliação Diagnóstica

A avaliação diagnóstica é uma metodologia de desenvolvimento comum, que emprega

um conjunto de teste deinput, cujo objectivo é o de constituir as combinações mais im-

portantes e prováveis e definir um conjunto deinputsválidos e inválidos. Estes conjuntos

de testes são particularmente valiosos para os programadores dos sistemas, permitindo a

identificação das suas limitações, erros ou deficiências.
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Avaliação de Desempenho

Existe uma longa tradição na avaliação quantitativa do desempenho a nível da pesquisa

de informação (Information Retrieval). Quando se considera a metodologia para a medição

numa dada área, é feita uma distinção entre critério, medida e método.

O critério descreve o que estamos interessados em avaliar: precisão, velocidade, nível

de erros.

A medida é a propriedade de performance do sistema à qual nos referimos numa

tentativa de chegar ao critério escolhido.

O método especifica como calcular a medida segundo o critério escolhido.

Sucessos e Limitações da Avaliação

A avaliação desempenha um papel crítico no âmbito da investigação, tendo sido dado

até ao momento um maior ênfase à Avaliação de Desempenho, com sucesso em problemas

específicos:

(1) extracção de informação a partir de textos;

(2) reconhecimento contínuo da fala;

(3) tradução automática;

(4) recolha de informação de larga escala.

Exemplos de sucesso foram a criação de pelo menos 4 conferências eworkshopsrela-

cionadas com a avaliação de desempenho, que atraem um número cada vez maior de

investigadores, empresas e governos:

(1) MUC (Message Understanding Conferences);

(2) TREC (Text Retrieval Conferences);

(3) DUC (Document Understanding Conference);

(4) CLEF (Cross-Language Evaluation Forum).
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A nível de limitações os sistemas de avaliação possuem algumas falhas menos boas:

(1) tem sido prestada até ao momento pouca atenção à avaliação de situações que

envolvem várias línguas e continua a ser dado muito ênfase ao inglês à excepção do CLEF.

(2) a avaliação requer muito trabalho, tempo e recursos.

A avaliação de sistemas tornou-se tão importante que se pode tornar numa área de

investigação por si só, e assim tentar ultrapassar as falhas com que hoje ainda se debate.

5.3.2 Trabalho Relacionado

Como referem Costaet al (2001), a avaliação de resultados é provavelmente a parte

mais difícil no desenvolvimento de sistemas IR. Esta dificuldade agrava-se quando se

utilizam algoritmos declustering, na medida em que é difícil classificar umclustercomo

sendo bom ou mau.

Técnicas de IR comuns como a precisão e a cobertura, são frequentemente usadas no

âmbito da avaliação Quantitativa, mas requerem a formação de um conjunto base de doc-

umentosground truthque servirão de comparação para com os resultados provenientes da

execução dos sistemas, para além de exigirem a intervenção humana. A avaliação destes

sistemas pode ser por outro lado Qualitativa, quando é feita com recurso a questionários,

situação que também implica a intervenção humana.

Zamiret al (1998) comparam o sistema com uma lista organizada de resultados (clas-

sificando manualmente os documentos como relevantes e não-relevantes), provenientes

da execução de um conjunto dequeriesnum dado motor de busca, aplicando a medida de

precisão.

Costaet al (2001), recorrem a 2 utilizadores para formarem oground truth, com

base em 5queries(50 resultados devolvidos para cada). Esta informação é manualmente

agrupada por estes 2 utilizadores e comparada com os resultados devolvidos da execução
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da aplicação. Para o complemento desta avaliação, procedem a um estudo qualitativo com

a elaboração de um questionário.

Funget al (2003) consideram o seuground truth, com base num conjunto decorporas

e aplicam uma medida designada porF-Measureque tem por base o cálculo da precisão

e da cobertura.

Zenget al (2004) utilizam a precisão, como medida para avaliar a performance do

sistema, recorrendo à ajuda de 3 utilizadores para validarem a relevância dos documentos.

Ferraginaet al (2005) comparam o seu sistema com o Vivissimo, seleccionado 20 es-

tudantes da Universidade de Pisa para executarem um conjunto dequeriesnos 2 sistemas,

tentando posteriormente aferir de entre os alunos, qual dos 2 sistemas preferiram.

Jianget al (2002) apenas fazem umas experiências preliminares enquanto Zhanget al

(2001) não referem a esse propósito qualquer tipo de experiência.

5.3.3 Proposta de Avaliação para o TREC

A avaliação do nosso sistema encontra-se numa fase de elaboração, mas temos a este

propósito um conjunto de ideias sobre como proceder, razão pela qual propomos para

trabalho futuro um conjunto de experiências que tencionamos desenvolver:

(1) avaliar o sistema a curto prazo, tal como ele se encontra implementado. A ideia

é verificar a adequação dos resultados com as necessidades do utilizador, ou seja, fazer

uma avaliação de adequação. Este tipo de avaliação é qualitativa e tem associado proble-

mas como a subjectividade da análise humana, problemas de logística (muitos recursos,

tempo) e problemas de definição dos critérios de avaliação (número declusters?, a ordem

dosclusters?, etc...);

(2) avaliar o sistema nas conferências TREC, tal como ele se encontra implementado.
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Esta avaliação da relevância dos resultados é particularmente influenciada pelo motor de

busca escolhido para efectuar a pesquisa da informação. Na prática, a única diferença

entre a lista de resultados devolvida pelo motor de busca e a lista de resultados devolvida

pelo nosso sistema, é dada a este ponto, pela filtragem de resultados que o nosso sistema

faz, com recurso ao cálculo da média de relevância global (ver secção 4.2). Poderemos

avaliar assim, da eficiência desta implementação;

(3) avaliar o sistema nas conferências TREC, depois de desenvolvido e implementado

o query expansion1. A este nível estaremos a avaliar a qualidade dos nossos resultados

quando aplicados numa outra aplicação, neste caso em aplicações deQuery Expansion.

As MUC e as TREC têm impulsionado o aparecimento de novas arquitecturas, técni-

cas e ferramentas. O MUC apresenta-se mais virado para metodologias de avaliação de

extracção de informação e o TREC para metodologias de avaliação de recolha de textos.

Uma abordagem do TREC é o HARD (High Accuracy Retrieval from Documents)

TREC. Esta abordagem consiste na facultação em forma de metadata2 (ver figura 5.5),

por parte dos organizadores, de uma série dequeriese respectiva informação (descrição

da query, o tipo de documentos que o utilizador procura, o tipo de informação que os

documentos devem devolver, a familariedade do utilizador com o tópico, a quantidade de

texto que o utilizador espera em resposta àquery, etc...)

1No âmbito de trabalho futuro, como referido anteriormente.
2No total ocorpusdo HARD TREC é de 372,219 documentos, ocupando 1.7Gb de espaço em disco.



5.3 Avaliação e Resultados 73

Figura 5.5:Metadata facultada ao utilizador.

Para que a exactidão da recolha de textos possa ser medida, osoutputstêm de ser

comparados com a verdade base (grounded truth) determinada por humanos. A nossa

proposta de avaliação baseia-se nesta informação e na metadata disponibilizada. Assim,

o nosso sistema poderá ser avaliado na óptica deAutomatic Query Expansioncom a im-

plementação futura de umaWeb Warehouseou na óptica deInteractive Query Expansion

onde o utilizador escolherá umclusterpara reformular aquery. Com base nos resultados

produzidos serão então aplicadas as medidas de precisão e cobertura (ver secção 1.1).

Veja-se a esse propósito a figura 5.6 que resume a nossa proposta de avaliação futura.

Figura 5.6:Processo de Avaliação.

A implementação destas propostas será objecto de trabalho futuro, que não cabe
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no âmbito desta dissertação por razões logísticas (tempo e recursos humanos). Assim,

disponibilizamos no capítulo seguinte um conjunto de resultados mais conseguidos e out-

ros menos conseguidos, resultantes da execução da aplicação WISE.

5.3.4 Resultados

Os resultados que mostramos em baixo sãoclustersdevolvidos da execução da apli-

cação WISE, para aqueryBenfica no dia 31 de Maio de 2005, tendo por base o motor de

busca Google e uma lista de resultados inicial de 100URLs.

O clusterque pode ser visto na figura 5.7 refere-se a um conjunto deURLsrelaciona-

dos com José-António-Camacho, antigo treinador do Real-Madrid de quem se fala poder

vir a ser o sucessor de Giovanni-Trapattoni no comando técnico do Benfica. Note-se a

qualidade doslabelsJosé-António-Camacho, Real-Madrid e Giovanni-Trapattoni,labels

monothetice extremamente descritivos o que decorre do facto do sistema considerar o

cálculo de palavras compostas. É de sublinhar a capacidade do nosso sistema lidar com

alguns erros ortográficos (Giovanni-Trapattoni e não Geovanni-Trapattoni). De facto,

juntando estes dois termos num mesmoclusterpoderemos vir a propor termos mais abra-

gentes para aquery expansion.

Figura 5.7:Labels monotéticos e palavras compostas.
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Outro dos pontos positivos do sistema referido ao longo da dissertação diz respeito à

desambiguição dos termos. Assim, oclusterJosé-António-Camacho (ver figura 5.7) diz

respeito ao clube Benfica, oclusterPS (ver figura 5.8) ao Partido Socialista com sede em

Benfica e oclusteruniversitários (ver figura 5.8) à venda de casas no bairro de Benfica.

Figura 5.8:Desambiguação de termos.

A possibilidade de um documento falar de dois ou mais tópicos distintos é um facto

que ooverlapresolve como se pode observar na figura 5.9, onde oURL http://www.slbenfica

é referenciado por 2clusters.

Figura 5.9:Overlap.

O facto do sistema ser independente a nível da língua permite ter num mesmocluster
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referências aURLsem diferentes idiomas. Assim, observe-se da figura 5.10 osclusters

SL-Benfica eChampions-Leaguerelacionados com um conjunto de termos expressos na

língua portuguesa (o Sporting, a participação do Benfica na taça UEFA e o jogo com

o Porto), termos expressos na língua húngara (Segítségét-köszönjük-Startlap-team) e na

língua inglesa (Clubs).

Figura 5.10:Independente em relação à língua.

Por outro lado o utilizador perderá menos tempo de pesquisa, se encontrar numcluster

a junção de um conjunto de referências a um mesmo assunto. A esse propósito veja-se a

figura 5.11 com 3URLspara o termo Sporting.

Figura 5.11:Várias referências para um mesmo assunto.

Além do mais, por basearmos a nossa pesquisa num conjunto alargado deURLs, mais

do que os devolvidos pelo motor de busca escolhido para a execução daquery(ver secção
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4.2), a nossa cobertura de resultados é muito maior, como se pode observar da figura 5.12

Figura 5.12:Recall dos resultados.

Com base nas figuras seguintes podemos também detectar possíveis melhorias a de-

senvolver no âmbito da aplicação, para as quais pensamos ter a resposta a implementar

no contexto de trabalho futuro. Assim, da figura 5.13 constata-se umclustercom o nome

Miklos-Fehér que tem como termo relevante associado um termo com o mesmo nome.

Figura 5.13:Labels e termos com o mesmo nome.

Por outro lado o facto de atribuirmos muita importância a palavras maiúsculas (ver

figura 5.14) no âmbito do processo deWeb Content Miningtem o efeito, não obstante a

correcta desambiguação do termo Benfica relacionado com o shopping Benfica no Brasil,

de assumir comolabelspalavras insuficientemente descritivas dos termos.
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Figura 5.14:Processo de Web Content Mining.

A proliferação declusterspotencialmente relacionados como se pode observar da

figura 5.15, é uma deficiência da aplicação que pensamos corrigir com a implementação

de uma nova medida de similaridade (ver secção Trabalhos Futuros).

Figura 5.15:Clusters dispersos.

Com a descrição dos resultados fechamos um capítulo da dissertação, mas da ob-

servação atenta dos mesmos, conclui-se que estes abrem portas para uma nova fase de

investigação. A esse propósito veja-se o capítulo Conclusão e Trabalhos futuros.



Capítulo 6

Conclusão e Trabalhos Futuros

6.1 Conclusão

Quando alguém se inicia no desempenho de novas funções deve procurar entender

domínios que não domina, iniciar conhecimentos que não conhece e solidificar ideias que

pouco entende. O início de qualquer actividade prática deve ser sempre precedido de um

estudo teórico.

Para o início da actividade científica é necessário, também, formar uma base de con-

hecimento. Para isso, estudámos detalhadamente a produção científica existente na área

da pesquisa de informação, na área deweb content mininge na área declusteringde doc-

umentosweb. Compilámos toda a informação, aprofundámos conhecimentos, estudámos

o que existe publicado na área e avaliámos a possibilidade de propor novas soluções.

A solução que propusemos e implementámos permite mostrar ao utilizador, de forma

organizada numa topologia hierárquica, as páginas mais importantes de acordo com a sua

pesquisa. Para isso, utilizámos um algoritmo de restrição de páginas, que desconsidera

documentos pouco relevantes para com a pesquisa do utilizador. Utilizámos um conjunto

de técnicas deweb content mining, que permitem uma análise semântica dos documentos

web, entendendo factos que nenhum outro motor de busca, até ao momento, permite

79
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entender.

Igualmente importante para a eficiência da solução foi a adopção do conceito de

phrases. A utilização de palavras compostas para definir conceitos, quando comparado

com a utilização de palavras simples, tem o mérito de permitir um maior entendimento

dos mesmos, integrando mais uma vez conhecimento semântico dos documentos.

Esta nova representação da informação, permite subir, no que diz respeito ao entendi-

mento dos documentos, para um nível até agora não alcançado por nenhum outro tra-

balho. Estes factores, em conjunto com a implementação no domínio daweb, de um novo

algoritmo declusteringde documentos, permite apresentar ao utilizador, a informação de

forma hierárquica, em tempo real, com metodologias tradicionais declustering.

A arquitectura e os algoritmos propostos dão assim resposta a um dos maiores pro-

blemas dos motores de busca: a devolução de resultados com qualidade, através de uma

estrutura organizada e desambiguada de conceitos.

A avaliação dos sistemas de pesquisa de informação é um problema decorrente da

subjectividade e âmbiguidade da língua natural. No âmbito desta dissertação propomos

uma metodologia de avaliação baseada na aplicação do WISE em sistemas deQuery

Expansion. Para este efeito, definimos uma arquitectura para participar noHARD TRACK

doTREC(Text Retrieval Evaluation Conference).

No âmbito da tese de mestrado, concluo esta dissertação com o início da minha ac-

tividade científica e portanto nada acaba onde tudo pode começar.

6.2 Trabalhos Futuros

Para realizarmos este trabalho de investigação, definimos um plano de projecto que não

se esgota com o finalizar desta tese. São definidas em baixo um conjunto de ideias decor-

rentes da pesquisa de bibliografia, trabalho relacionado e implementação do software, que

a curto prazo permitirá uma continuação do estudo na área relacionada.
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Recentemente surgiu um novo conceito descrito por Hackathorn (1998), como uma

poderosa combinação entre aWebe o conceito deData Warehouse: o processo deWeb

Farming. Este consiste numa procura sistemática de conteúdos relevantes naWebque ali-

mentem aData Warehouse, complementado-os com os dados provenientes dos sistemas

operacionais (ver Figura 6.1).

Figura 6.1: O processo deWeb Farming.

Apesar dos seus imensos recursos, pouca gente considerou usar técnicas deWeb Con-

tent Miningcomo input para umaData Warehouse. O facto do paradigma daWebser

radicalmente diferente do que o daData Warehouseexige um trabalho muito apurado:

muitos links, pouca disciplina, informação volátil e dispersa, no que usalmente se designa

porspaghetti data.

A pesquisa de informação e a área de bases de dados, disponibilizam pontos comuns

e são uma direcção interessante no contexto deWeb Content Mining. No seguimento do

estudo e da compilação de informação dos artigos relacionados, surge a ideia de imple-

mentar uma base de dados com informação relativa ao processo deWeb Content Mining.

Toda esta teoria foi na prática pensada para o conceito do projecto. O seu objectivo é criar

umaDataWarehouse, umThesauruscom base na pesquisa de termos relacionados, efec-

tuada pelaWebatravés de técnicas deWeb Content Mining. Designamos este conceito de
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Web Warehouse.

A integração de informação com base naWebWarehouse, poderá ser utilizada, uma

vez implementada, em 2 vertentes:

(1) na óptica do utilizador ela pode ser usada para sugerir termos (Automatic Query

Expansion) relacionados com o tema a pesquisar, obtendo-se desta forma um suporte ini-

cial de resultados mais de acordo com as pretensões do utilizador derivado do refinamento

daquery.

(2) por outro lado e numa vertente técnica, a existência naWebWarehousede termos

relacionados com o tema a pesquisar, evitaria o uso repetido doSpider, com evidentes

melhorias a nível do desempenho do software.

Mas a constante mutação da sociedade, não permite que se tome por definitivo o rela-

cionamento de um termo com outro e torna-se por isso evidente a necessidade de em

permanência acompanhar a evolução do dia a dia. Tome-se como exemplo o termo Ben-

fica que com naturalidade estará hoje mais frequentemente relacionado com Luis Filipe

Vieira, mas a curto prazo poderá estar relacionado com outro presidente do Benfica que

não este. Assim, deverá ter-se em conta aquando da definição e implementação daWeb-

Warehousea problemática da actualização dos dados.

A WebWarehousepermitirá também a construção automática e gradual de umthe-

saurusa partir de dados reais, ao invés de dados introduzidos manualmente com a subjec-

tividade humana subjacente a este facto como oRodget’s Thesaurus(ver Rodget, 1852)

ou a base lexico-semânticaWordNet(ver Miller, 1995).

No contexto da avaliação da aplicação WISE, no âmbito das conferências HARD

TREC, pretendemos implementar num futuro imediato a funcionalidade deInteractive

Query Expansion. Por outro lado, a sua implementação, tornará o sistema mais funcional

ao permitir ao utilizador um refinamento daqueryna procura de novos resultados. Atin-

giremos a este nível, em conjunto com a implementação doAutomatic Query Expansion
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o Classified Query Expansion.

Pretendemos também avaliar a viabilidade em implementar uma nova medida de simi-

laridade, na exacta medida em que a aplicação da medida deCosine, como visto anteri-

ormente, apenas considera dois vectores de contexto de um termo como sendo similares,

se os mesmos partilharem palavras comuns entre eles, não considerando a existência de

qualquer similaridade no caso contrário. Semelhante avaliação, não pode no entanto, ser

de todo considerada eficaz. De facto, com a utilização desta medida estaremos a de-

sconsiderar vectores de contexto que sendo similares não partilham nenhuma palavra em

comum, como se depreende da leitura dos seguintes vectores:

(1) Termo Marcador com o vector de contexto: Nuno-Gomes | marcar | ponta-de-

lança;

(2) Termo Avançado com o vector de contexto: volta-aos-golos | avançado-centro |

Benfica.

A solução passa por considerar informação semântica, que neste caso concreto identi-

ficasse Nuno Gomes como o Avançado do Benfica. De outra forma, e a menos que se lide

com documentos muito específicos onde os sinónimos raramente existam e a ambiguidade

de vocabulário seja reduzida, estaremos a desconsiderar potenciais vectores similares.

Uma forma de evitar a necessidade de detectar a ocorrência de palavras iguais, como

forma de avaliação da similaridade entre dois vectores, é a identificação da coesão lexical

entre palavras. A esse propósito, muitos autores sugeriram a identificação de relações

através do uso de recursos linguísticos tais como as já referidas bases lexico-semânticas

WordNet(ver Miller, 1995) ouRodget’s Thesaurus(ver Rodget, 1852). A utilização

destes recursos, tem no entanto o contra de estar apenas disponível para línguas domi-

nantes como o Inglês, o que por consequência torna qualquer tipo de sistema que as use,

dependente das mesmas.

A nossa proposta, ao contrário das anteriores, vai no sentido de utilizar uma nova
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medida de similaridade, oInfoSimba(ver Dias & Alves, 2005), que acreditamos poder

vir melhorar o desempenho do sistema WISE, ao utilizar um modelo matemático bem

fundamentado, que lida com a co-ocorrência de palavras. Esta medida de similaridade in-

formativa, inclui na sua definição a medida de associaçãoEquivalence Index Association,

proposta por Mulleret al (1997) e Silvaet al (1999), que avalia o grau de coesão entre

palavras, que serão tanto mais coesas quanto maior for o valor obtido.

A ideia básica da medidaInfoSimbaé integrar na medida deCosineo factor de co-

ocorrência de palavras inferido de uma colecção de documentos, com recurso à medida

de associaçãoEquivalence Index Association. Assim,EI(Wi,k, Wj,l) é o valor entre a

palavra da posiçãok no vector de contextoi, e a palavra na posiçãol no vector de contexto

j, obtido com recurso a esta medida de associação. Veja-se a equação 6.1, relativa à

aplicação doInfoSimbaa 2 vectores(Xi, Xj):

p∑
k=1

p∑
l=1

Xi,k ×Xj,l × EI(Wi,k, Wj,l)

√√√√√√
p∑

k=1

p∑
l=1

Xi,k ×Xi,l × EI(Wi,k, Wi,l)×

√√√√√√
p∑

k=1

p∑
l=1

Xj,k ×Xj,l × EI(Wj,k, Wj,l)

(6.1)

A medida de similaridadeInfoSimba, pode simplesmente ser explicada da seguinte

forma: Suponha-se um vector de contextoXi e um outro vectorXj. O valor calculado,

resulta da multiplicação entre todos os pesos de todas palavras, multiplicado de seguida

pelo grau de coesão existente entre as palavras, dado pela medida de associaçãoEI. Como

resultado, quanto mais coesas as palavras forem, mais elas contribuirão para a coesão de

entre os vectores de contexto.

Da aplicação da medidaInfoSimbaem detrimento da medidaCosine, acreditamos que

resulte uma melhor determinação de vectores de contexto similares, com consequências

positivas também ao nível doclusteringdos documentos.
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Noutra direcção, uma medida que poderá resultar, também, numa valorização dos

clusters, é um possívelmergedos mesmos. De facto, a ocorrência de resultados (devolvi-

dos pelo Poboc) muito próximos/similares uns dos outros, não faz qualquer sentido e um

mergeou um novo agrupamento, poderão resultar num melhor agrupamento de documen-

tos.

Em média, executar a aplicação para umaqueryque devolva muitos resultados, demora

cerca de 45 minutos1, o que inclui a leitura da página, o seuparsing, pre-processamento

de resultados, a procura de palavras compostas, a procura de termos relacionados e o

clusteringhierárquico de resultados. Garantir a rapidez da aplicação não foi o focus desta

dissertação. Tal não invalida que este facto não seja tomado em consideração. Propomos

por isso uma optimização da aplicação, paralelizando o seu código ou utilizando técnicas

de computação distribuída (Grid Computing ou Cluster Computing) que permitirão um

aumento da velocidade de execução.

O nível estável em que os Motores de Busca actualmente se encontram, permitiu

à comunidade científica o estudo de novas técnicas que esperamos revolucionem a curto

prazo, este tipo de ferramentas. Gostariamos de validar no futuro, até que ponto, os actuais

Motores de Busca adoptarão estes conceitos e se novos Motores de Busca surgirão por via

deste tipo de estudos.

1Num computador com sistema operativo Windows XP, equipado com 256Mb de RAM, processador

PentiumIV a 2,4 GHz e executado com base numa rede a 100Mbps.
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