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Resumo

Métodos de agrupamento hierárquico de textos são muito úteis para analisar
o conhecimento embutido em coleções textuais, organizando os documentos
textuais em grupos e subgrupos para facilitar a exploração do conhecimento
em diversos níveis de granularidade. Tais métodos pertencem à área de apren-
dizado não supervisionado de máquina, uma que vez obtêm modelos de agru-
pamento apenas pela observação de regularidades existentes na coleção tex-
tual, sem supervisão humana. Os métodos tradicionais de agrupamento assu-
mem que a coleção textual é representada apenas pela “informação técnica”,
ou seja, palavras e frases extraídas diretamente dos textos. Por outro lado, em
muitas tarefas de agrupamento existe conhecimento adicional e valioso a res-
peito dos dados, geralmente extraído por um processo avançado com apoio de
usuários especialistas do domínio do problema. Devido ao alto custo para ob-
tenção desses dados, esta informação adicional é definida como “privilegiada”
e usualmente está disponível para representar apenas um subconjunto dos
documentos textuais. Recentemente, um novo paradigma de aprendizado de
máquina denominado LUPI (Learning Using Privileged Information) foi proposto
por Vapnik para incorporar informação privilegiada em métodos aprendizado
supervisionado. Neste trabalho de doutorado, o paradigma LUPI foi estendido
para aprendizado não supervisionado, em especial, para agrupamento hierár-
quico de textos. Foram propostas e avaliadas abordagens para lidar com dife-
rentes desafios existentes em tarefas de agrupamento, envolvendo a extração
e estruturação da informação privilegiada e seu uso para refinar ou corrigir
modelos de agrupamento. As abordagens propostas se mostraram eficazes em
(i) consenso de agrupamentos, permitindo combinar diferentes representações
e soluções de agrupamento; (ii) aprendizado de métricas, em que medidas de
proximidades mais robustas foram obtidas com base na informação privilegi-
ada; e (iii) seleção de modelos, em que a informação privilegiada é explorada
para identificar relevantes estruturas de agrupamento hierárquico. Todas as
abordagens apresentadas foram investigadas em um cenário de agrupamento
incremental, permitindo seu uso em aplicações práticas caracterizadas pela
necessidade de eficiência computacional e alta frequência de publicação de
novo conhecimento textual.
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Abstract

Hierarchical text clustering methods are very useful to analyze the implicit
knowledge in textual collections, enabling the organization of textual docu-
ments into clusters and subclusters to facilitate the knowledge browsing at
various levels of granularity. Such methods are classified as unsupervised
machine learning, since the clustering models are obtained only by observing
regularities of textual data without human supervision. Traditional clustering
methods assume that the text collection is represented only by the “technical
information”, i.e., words and phrases extracted directly from the texts. On the
other hand, in many text clustering tasks there is an additional and valuable
knowledge about the problem domain, usually extracted by an advanced pro-
cess with support of the domain experts. Due to the high cost of obtaining
such expert knowledge, this additional information is defined as “privileged”
and is usually available to represent only a subset of the textual documents.
Recently, a new machine learning paradigm called LUPI (Learning Using Pri-
vileged Information) was proposed by Vapnik to incorporate privileged infor-
mation into supervised learning methods. In this thesis, the LUPI paradigm
was extended to unsupervised learning setting, in particular for hierarchical
text clustering. We propose and evaluate approaches to deal with different
challenges for clustering tasks, involving the extraction and structuring of pri-
vileged information and using this additional information to refine or correct
clustering models. The proposed approaches were effective in (i) consensus
clustering, allowing to combine different clustering solutions and textual re-
presentations; (ii) metric learning, in which more robust proximity measures
are obtained from privileged information; and (iii) model selection, in which
the privileged information is exploited to identify the relevant structures of
hierarchical clustering. All the approaches presented in this thesis were in-
vestigated in an incremental clustering scenario, allowing its use in practical
applications that require computational efficiency as well as deal with high
frequency of publication of new textual knowledge.
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CAPÍTULO

1
Introdução

1.1 Definição do Problema e Desafios

Métodos de agrupamento hierárquico de textos são muito populares para a

organização não supervisionada do conhecimento implícito em coleções tex-

tuais (Zhao et al., 2005; Aggarwal e Zhai, 2012b; Anastasiu et al., 2013).

Nesses métodos, os exemplos (documentos textuais) são organizados em um

modelo de agrupamento, de forma que exemplos pertencentes a um mesmo

grupo sejam similares entre si e, ao mesmo tempo, dissimilares aos exem-

plos de outros grupos (Jain et al., 1999; Xu e Wunsch, 2008; Rokach, 2010;

Aggarwal e Zhai, 2012b). Ainda, a organização é disposta em uma estrutura

hierárquica, na qual os grupos próximos à raiz da hierarquia representam co-

nhecimento mais geral, enquanto os subgrupos representam detalhamento e

conhecimento mais específico (Zhao et al., 2005). Assim, é possível explorar

a organização dos documentos em diversos níveis de abstração, bem como

analisar um grande volume de dados (Aggarwal e Zhai, 2012b).

Os métodos de agrupamento também são conhecidos como algoritmos de

aprendizado não supervisionado ou de análise exploratória dos dados, pois o

modelo de agrupamento é obtido pela observação de padrões nos dados, ge-

ralmente baseada em uma medida que expressa uma noção de proximidade

entre os exemplos (Xu e Wunsch, 2008). Devido à capacidade de aprender mo-

delos de agrupamento com pouca (ou nenhuma) supervisão humana, métodos

de agrupamento hierárquico de textos têm desempenhado um papel relevante

em diversos estudos na área de aprendizado não supervisionado de máquina

(Hastie et al., 2009) e, também, em aplicações relacionadas à mineração de

1



1.1. Definição do Problema e Desafios

textos e recuperação de informação (Manning et al., 2008; Aggarwal e Zhai,

2012a).

Apesar dos recentes avanços no desenvolvimento de métodos para agru-

pamento hierárquico de textos, ainda existem desafios de pesquisa em aberto

que limitam o desempenho desses métodos. A seguir, são descritos os desa-

fios de pesquisa que estão mais relacionados ao contexto deste trabalho de

doutorado.

Múltiplas Representações para Dados Textuais: Dados textuais são ineren-

temente não estruturados, necessitando de uma etapa de pré-processa-

mento para extrair as características dos textos e representá-los em um

formato estruturado (Jiang, 2012). Existem diversas técnicas para este

fim, desde as mais tradicionais, como a geração de uma bag-of-words
(Salton e Buckley, 1988; Salton et al., 1996), até técnicas mais avança-

das, como extração de conceitos específicos de domínio e entidades no-

meadas (Bechet, 2011; Jiang, 2012). Cada uma dessas técnicas obtém

uma representação textual diferente do mesmo conjunto de exemplos e,

em geral, cada representação permite revelar diferentes estruturas de

agrupamento. Um desafio de pesquisa é investigar métodos de agrupa-

mento que exploram as diferentes representações durante a formação

dos grupos para, então, fornecer um modelo de agrupamento final que

seja superior aos modelos obtidos com cada representação de forma in-

dividual (Bickel e Scheffer, 2004; Long et al., 2008; Günnemann et al.,

2012; Joshi et al., 2014). Além disso, há outros desafios específicos para

este cenário, por exemplo, definir o nível de importância de cada repre-

sentação textual durante o aprendizado do modelo de agrupamento.

Aprendizado de Métricas: A eficácia de vários métodos de agrupamento de-

pende da escolha de uma medida proximidade “adequada” (Xing et al.,

2002; Fouad e Tino, 2013). No entanto, esta escolha é uma decisão

complexa, dada a dificuldade em definir a noção de “adequado”, princi-

palmente no caso de dados textuais devido à alta dimensionalidade (Le-

banon, 2006). Um desafio de pesquisa é a investigação de métodos para

aprendizado de métricas, que visam computar uma medida de proximi-

dade de acordo com as características específicas de um determinado

conjunto de exemplos (Fouad et al., 2013). Para tal, podem ser utilizadas

algumas informações adicionais sobre os dados, por exemplo, restrições

que identificam alguns pares de exemplos que devem (ou não) ser aloca-
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dos no mesmo grupo (Bilenko et al., 2004; Covões et al., 2013), também

chamadas de restrições Must-Link e Cannot-Link (Xiang et al., 2008). No

entanto, nem sempre essas restrições estão disponíveis, bem como são

difíceis de serem fornecidas pelos usuários devido à natureza não super-

visionada do problema (Lajugie et al., 2014).

Seleção de Modelos de Agrupamento: A existência de diversos algoritmos pa-

ra agrupamento de textos, e de diferentes parâmetros de um mesmo

mesmo algoritmo, leva ao seguinte questionamento: dentre vários mo-

delos de agrupamento, como selecionar o modelo mais apropriado? A

seleção de modelos de agrupamento é um relevante desafio de pesquisa,

uma vez que algoritmos de agrupamento sempre encontram grupos nos

dados, independentemente de serem reais ou não (Vaithyanathan e Dom,

1999; Lange et al., 2002). Apesar da existência de critérios estatísticos

que verificam o quão bem um modelo de agrupamento se ajusta ao con-

junto de dados, o uso desses critérios assume que uma determinada

medida de proximidade é adequada, ou que os dados possuem uma de-

terminada distribuição. Tais premissas são de difícil comprovação em

cenários práticos (Vendramin et al., 2010). Ainda, a maioria desses cri-

térios não exploram as relações de grupos e subgrupos provenientes do

agrupamento hierárquico, ou seja, ignoram informações da estrutura hi-

erárquica que são importantes para modelar os dados em diversos níveis

de granularidade.

Agrupamento Incremental: Com o surgimento e popularização das platafor-

mas on-line para publicação de conteúdo textual, o volume de dados

textuais armazenado nos repositórios textuais cresce diariamente. Os

métodos tradicionais de agrupamento não são eficazes para este cená-

rio, pois consideram que o conjunto de exemplos é estático (Sahoo et al.,

2006; Bouchachia, 2008; Aggarwal e Reddy, 2013). Desse modo, após

inserção de novo conteúdo é necessário repetir todo o processo de agru-

pamento. Esta solução é computacionalmente custosa e muitas vezes

inviável na prática (Garcia e Porrata, 2010). Nesse sentido, um desafio

de pesquisa é a investigação de métodos de agrupamento incremental,

de forma a permitir a inserção de novos exemplos a um modelo de agru-

pamento previamente existente, sem a necessidade de reprocessamento

redundante.

Um recente paradigma de aprendizado denominado LUPI (Learning Using
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Privileged Information) (Vapnik e Vashist, 2009), proposto originalmente para

aprendizado supervisionado, apresenta uma estratégia interessante para lidar

com esses tipos de desafios de forma unificada. No paradigma LUPI, as múl-

tiplas representações dos dados são organizadas em dois tipos: informação

técnica e informação privilegiada (Pechyony e Vapnik, 2010). A informação
técnica é uma representação dos dados obtida a partir de um processo téc-

nico, de baixo custo (em termos de recursos humanos e computacionais) e

altamente disponível para descrever os exemplos. Devido a esta alta dispo-

nibilidade, a representação de informação técnica geralmente é o alvo para

um processo aprendizado. Já a informação privilegiada é uma representa-

ção gerada a partir de um processo avançado, de alto custo, dependente de

domínio, e que contém uma informação adicional, potencialmente valiosa, a

respeito dos exemplos. Devido ao alto custo para obtenção desses dados, a

informação privilegiada está disponível para representar apenas um pequeno

subconjunto dos exemplos.

O processo de aprendizado de um modelo, utilizando o paradigma LUPI,

possui duas fases (Vapnik e Vashist, 2009; Pechyony e Vapnik, 2010; Lapin

et al., 2014). Na primeira fase, o subconjunto dos exemplos representados em

ambas as representações – informação técnica e informação privilegiada – é

utilizado para o aprendizado de um modelo. Na segunda fase, o restante dos

exemplos, aqueles representados apenas pela informação técnica, é apresen-

tado e incorporado ao modelo. Dessa forma, a representação de informação

privilegiada é empregada apenas na primeira fase, geralmente para corrigir ou

refinar o processo de aprendizado do modelo. Embora seja possível realizar

o aprendizado usando apenas a informação técnica, o aprendizado pode ser

melhorado na presença de informação adicional e valiosa a respeito dos exem-

plos. Vapnik e Vashist (2009) afirmam que em praticamente todos os domínios

há algum tipo de informação privilegiada que, em geral, não é considerada em

paradigmas tradicionais de aprendizado.

O estudo de algoritmos e aplicações para aprendizado não supervisionado

com base no paradigma LUPI é um tópico de pesquisa em aberto, e que é

abordado neste trabalho de doutorado. Em particular, o paradigma LUPI é in-

vestigado como uma alternativa promissora para agrupamento hierárquico de

textos, pois permite lidar naturalmente com os desafios apresentados, como

discutidos a seguir:

• As múltiplas representações dos dados textuais podem ser facilmente

divididas em informação técnica e informação privilegiada. A estrutura
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bag-of-words, por exemplo, é um exemplo de informação técnica, uma vez

que é facilmente extraída dos textos, além de ser altamente disponível.

Assim, a descrição bag-of-words geralmente é o alvo principal em pro-

cessos de agrupamento. Por outro lado, é possível extrair características

mais avançadas dos textos, como conceitos específicos de domínio e en-

tidades nomeadas. Essas características permitem obter representações

de mais alto nível dos textos. Entretanto, a obtenção de tais característi-

cas geralmente incorre em alto custo computacional e requer informação

adicional específica do domínio, muitas vezes dependendo de consulta

à usuários especialistas. Devido a essas limitações, em geral apenas

uma pequena parcela dos exemplos serão representados nessas descri-

ções mais avançadas, ou seja, esses exemplos representam a informação

privilegiada do problema;

• O processo de aprendizado do paradigma LUPI é baseado em duas fa-

ses. Na primeira fase, um modelo inicial é aprendido com base no con-

junto de exemplos representado tanto pela informação técnica quanto

pela informação privilegiada. É neste ponto que os desafios relacionados

à combinação das soluções de agrupamento provenientes de diferentes

representações podem ser explorados. Nesse caso, incorporar informação

privilegiada para aprendizado de métricas e também para seleção de
modelos é uma estratégia promissora para refinar (ou corrigir) o apren-

dizado do modelo inicial. Já na segunda fase, os exemplos representados

apenas pela informação técnica são incorporados ao modelo de forma in-

cremental. Este cenário se torna importante em relação ao desafio de

agrupamento incremental de textos.

O paradigma LUPI foi proposto originalmente para estender o algoritmo de

aprendizado supervisionado SVM (Support Vector Machine) (Cortes e Vapnik,

1995) para o SVM+ (Vapnik e Vashist, 2009), que incorpora informação pri-

vilegiada visando melhorar o desempenho de modelos preditivos usados em

problemas de classificação e regressão. Apesar da relevância do tema, ainda

há poucos estudos na literatura que exploram o paradigma LUPI em tarefas

de agrupamento (Feyereisl e Aickelin, 2012).

5



1.2. Objetivos

1.2 Objetivos

Motivado pelas lacunas na área discutidas na Seção 1.1 e pela necessidade

de métodos de agrupamento que sejam úteis às necessidades atuais, o propó-

sito geral deste trabalho de doutorado é estender o paradigma LUPI (Learning
Using Privileged Information) para agrupamento hierárquico de textos. Como

resultado, são apresentadas novas abordagens para explorar as várias repre-

sentações dos textos em métodos de aprendizado não supervisionado, contri-

buindo diretamente com os desafios de pesquisa descritos anteriormente.

O propósito geral desse projeto pode ser organizado em quatro objetivos

que tratam de pontos de pesquisa ainda em aberto:

1. O paradigma LUPI foi proposto originalmente para aprendizado supervi-

sionado, com foco em tarefas de classificação. Embora alguns estudos

iniciais já tenham sido reportados por Feyereisl e Aickelin (2012) con-

siderando tarefas de aprendizado não supervisionado, ainda há diver-

sos aspectos desse paradigma a serem discutidos, principalmente en-

volvendo dados textuais. Investigar a importância da representação de

informação privilegiada em tarefas de agrupamento de textos é um dos

objetivos deste trabalho de doutorado. Nesse sentido, também é rele-

vante definir quando uma representação textual pode ser considerada

informação privilegiada e como extrair tal informação de um conjunto de

textos. Por fim, discutir a contribuição prática do paradigma LUPI para

agrupamento hierárquico de textos também faz parte deste objetivo, por

meio da análise das possíveis aplicações que podem ser beneficiadas com

essas abordagens. Baseado nesse objetivo, algumas perguntas guiam o

desenvolvimento do trabalho:

• Qual a importância da informação privilegiada para aprendizado não
supervisionado de máquina?

• Como extrair informação privilegiada a partir de textos?

• Quais tipos de aplicações podem ser beneficiadas?

2. As múltiplas representações dos dados textuais, organizadas em infor-

mação técnica e informação privilegiada, permitem obter diferentes solu-

ções de agrupamento. Nesse sentido, um objetivo deste trabalho é propor

e avaliar uma abordagem para combinar os diversos modelos de agru-

pamento provenientes da informação técnica e informação privilegiada
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em um modelo consensual, potencialmente mais robusto que os mode-

los individuais. Em relação a este objetivo, também é relevante investi-

gar a importância (ou peso) dessas diferentes representações durante o

aprendizado deste modelo consensual, bem como analisar o efeito des-

ses modelos na etapa de agrupamento incremental. Assim, as seguintes

perguntas norteiam este trabalho:

• Como combinar, em um único modelo de agrupamento, os diferen-
tes modelos provenientes das representações de informação técnica
e informação privilegiada?

• Qual o ganho que a incorporação de informação privilegiada proporci-
ona para a etapa de agrupamento incremental?

• Qual a importância de cada representação para o modelo final de
agrupamento?

3. O aprendizado de métricas considerando características específicas do

conjunto de exemplos é um dos desafios aqui investigados. Um objetivo

deste trabalho de doutorado é desenvolver uma abordagem que explore

a representação de informação privilegiada para aprender uma nova me-

dida de proximidade. Esta nova medida é empregada para definir de

forma mais eficaz a relação de proximidade entre exemplos na represen-

tação de informação técnica. Desse modo, a informação privilegiada é in-

corporada naturalmente em diversos algoritmos de agrupamento de tex-

tos baseado em distâncias. Devido à natureza hierárquica do problema

aqui investigado, também faz parte deste objetivo investigar o aprendi-

zado de uma métrica global a ser utilizada durante todo o agrupamento

ou, alternativamente, métricas locais considerando os diversos grupos e

subgrupos do modelo de agrupamento hierárquico. Em resumo, as se-

guintes perguntas guiam o trabalho:

• Como utilizar a informação privilegiada para aprender novas métri-
cas?

• Qual o ganho para o agrupamento de textos no espaço de informação
técnica ao utilizar as métricas aprendidas no espaço de informação
privilegiada?

• Quais as vantagens e desvantagens entre empregar uma medida de
proximidade global e várias medidas de proximidade locais?
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4. Para lidar com o desafio de selecionar um modelo de agrupamento ade-

quado, dentre um conjunto de modelos, um objetivo deste trabalho é de-

senvolver abordagens que utilizam a informação privilegiada para guiar a

etapa de seleção de modelos. Nesse caso, modelos de agrupamento base-

ado em informação privilegiada são utilizados como referência na seleção

de modelos de informação técnica. Também faz parte deste objetivo in-

vestigar abordagens mais apropriadas para agrupamento hierárquico, ou

seja, que consideram informações sobre a estrutura topológica da hierar-

quia de grupos durante a seleção de modelos. No contexto deste objetivo,

os seguintes questionamentos guiam o desenvolvimento do trabalho:

• Por que a informação privilegiada é interessante para seleção de mo-
delos de agrupamento obtidos a partir da informação técnica?

• Como selecionar modelos de agrupamento hierárquico com apoio de
informação privilegiada?

• As informações sobre a estrutura topológica da hierarquia são impor-
tantes para a seleção de modelos?

1.3 Principais Resultados

Com o intuito de estender o paradigma LUPI (Learning Using Privileged
Information) para cenários não supervisionados, em particular, para agru-

pamento hierárquico de textos, foram realizadas as seguintes contribuições

científicas:

• Uma abordagem para extrair informação privilegiada a partir de textos

foi proposta com base em aprendizado ativo para seleção interativa de

termos (Marcacini et al., 2012b). Com base nesta abordagem, foi desen-

volvida uma ferramenta computacional que permite interação com usuá-

rios especialistas para extração de um conjunto de termos específicos de

domínio. Uma análise experimental realizada em coleções compostas por

artigos científicos da área da computação indica que o uso da represen-

tação de informação privilegiada constituída a partir desses conjuntos de

termos aumenta significativamente a acurácia dos modelos de agrupa-

mento;

• Foram investigadas abordagens baseadas em consenso de agrupamentos

para combinar diferentes soluções de agrupamento, bem como seu efeito
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em agrupamento incremental (Marcacini et al., 2012c). Uma nova abor-

dagem foi proposta, denominada LIHC (LUPI-Based Incremental Hierarchi-
cal Clustering) (Marcacini e Rezende, 2013), que atua principalmente no

consenso dos agrupamentos provenientes da informação técnica e infor-

mação privilegiada. Avaliações experimentais em diversas coleções tex-

tuais de benchmark forneceram evidências de que a abordagem LIHC

apresenta soluções superiores aos métodos de consenso de agrupamen-

tos que não consideram a informação privilegiada do problema.

• A importância de cada representação, informação técnica e informação

privilegiada, durante a combinação de diferentes modelos de agrupa-

mento também foi investigada. Como contribuição, foi proposto um “Fa-

tor de Contribuição” das representações para consenso de agrupamentos

(Correa et al., 2014). Os resultados experimentais indicam que a escolha

de um valor equilibrado para o Fator de Contribuição, ou seja, que de-

fine importâncias similares para as duas representações, leva a melhores

resultados em relação à acurácia do modelo de agrupamento.

• Foram propostas e avaliadas duas abordagens que incorporam informa-

ção privilegiada em aprendizado de métricas: IPIML-GLOBAL (Incorpo-
rating Privileged Information by Global Metric Learning) e IPIML-LOCAL
(Incorporating Privileged Information by Local Metric Learning) (Marcacini

et al., 2014). As avaliações experimentais realizadas em diversas coleções

textuais de benchmark indicam que as medidas de proximidade obtidas

com base na informação privilegiada melhoram significativamente a acu-

rácia do modelo de agrupamento, comparado com o uso de uma medida

tradicional de similaridade em textos. Em particular, o aprendizado de

medidas locais, considerando diferentes níveis do agrupamento hierár-

quico, é mais eficaz do que o uso de uma medida global.

• O uso de informação privilegiada se mostrou uma alternativa promissora

para o desafio de seleção de modelos. Neste trabalho de doutorado foram

propostas duas abordagens: cdi-MAX (Maximum Cophenetic Difference
Index) e edi-MAX (Maximum Edge Distance Index). Estas abordagens

foram comparadas experimentalmente com a abordagem aRi-MAX (Ma-
ximum Adjusted Rand Index) proposta por Feyereisl e Aickelin (2012). Ao

contrário da aRi-MAX, que é baseada apenas em partições dos dados, as

abordagens cdi-MAX e edi-MAX utilizam dados sobre a estrutura hierár-

quica dos modelos extraídos da informação privilegiada. Os resultados
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experimentais fornecem evidências de que a tarefa de seleção de modelos

com uso de informação privilegiada é mais efetiva quando são considera-

dos a topologia da árvore e valores de fusão de grupos e subgrupos.

• As abordagens propostas neste trabalho de doutorado foram emprega-

das em duas aplicações, com o intuito de analisar o ganho em cenários

práticos. A primeira aplicação é relacionada com análise exploratória de

mídias sociais. Neste caso, a abordagem LIHC foi empregada para apoiar

um grupo de pesquisadores da PUC-Rio na seleção de conteúdo relevante

na temática “discussões em comunidades virtuais na Internet sobre o uso
de crack, cocaína e maconha”, utilizado para pesquisa na área de Ciên-

cias Sociais. Foi desenvolvida uma ferramenta, denominada TorchSR,

que apoia todo o processo de análise exploratória, como a seleção de ter-

mos representativos de domínio, agrupamento hierárquico e seleção de

conteúdo relevante (Carvalho et al., 2012b, 2014). A segunda aplicação

envolve o uso da informação privilegiada para apoiar sistemas de reco-

mendação sensíveis ao contexto. Nesse caso, modelos de agrupamento

obtidos com uso de informação privilegiada são utilizados para refinar

as sugestões de itens, apresentando melhores resultados do que mode-

los tradicionais de recomendação (Sundermann et al., 2014; Domingues

et al., 2014a).

Além das contribuições relacionadas ao foco principal da tese, no traba-

lho de Sinoara et al. (2014) foi investigada a eficácia de representações tex-

tuais baseada na extração de entidades nomeadas como informação privilegi-

ada. Outras estratégias para incorporar modelos de agrupamento em sistemas

de recomendação sensíveis ao contexto, com base nas abordagens propostas

nesta tese foram investigadas em Manzato et al. (2014) e Domingues et al.

(2014b), apresentando resultados promissores. Por fim, também é importante

ressaltar as contribuições relacionadas à como selecionar um subconjunto

representativo de documentos textuais (Bonin et al., 2014) – tarefa útil para

apoiar o aprendizado do modelo inicial. Outra contribuição está relacionada

ao pré-processamento de textos em cenários incrementais, em que foram ava-

liadas diferentes técnicas de extração de palavras-chave para algoritmos de

agrupamento incremental (Rossi et al., 2013b, 2014).
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1.4 Organização do Texto

O restante deste trabalho está organizado da seguinte maneira:

Cap. 2 - Fundamentos. Neste capítulo são apresentados os conceitos bási-

cos sobre análise de agrupamentos, com foco em dados textuais. Em

seguida, também são apresentados os fundamentos, motivações e uma

revisão da literatura com os principais trabalhos sobre aprendizado de

máquina com informação privilegiada.

Cap. 3 - Informação Privilegiada em Agrupamento Hierárquico de Textos.
Os desafios de pesquisa relacionados ao primeiro objetivo são tratados

neste capítulo. Em particular, é proposta e avaliada a abordagem para

extração de informação privilegiada em textos, bem como é apresentada

a ferramenta desenvolvida para este fim. A abordagem LIHC proposta

para combinar diferentes modelos de agrupamento, provenientes das re-

presentações de informação privilegiada e técnica, é discutida e avaliada,

bem como aspectos relacionados ao agrupamento incremental.

Cap. 4 - Informação Privilegiada em Aprendizado de Métricas. Os desafios

de pesquisa sobre aprendizado de métricas em tarefas de agrupamento

são explorados neste capítulo. Em particular, são apresentadas e avali-

adas abordagens que incorporam aprendizado de métricas com apoio de

informação privilegiada.

Cap. 5 - Informação Privilegiada para Seleção de Modelos. As abordagens

propostas para explorar a informação privilegiada na tarefa de seleção de

modelos são discutidas e avaliadas neste capítulo.

Cap. 6 - Aplicações. Neste capítulo são discutidas a significância prática do

paradigma LUPI em tarefas de agrupamento. Em especial, são apresen-

tadas aplicações em que as abordagens propostas nesta tese são empre-

gadas para apoiar análise exploratória de textos e melhorar a eficácia de

sistemas de recomendação.

Cap. 7 - Conclusões. As considerações finais desta tese são apresentadas.

Os objetivos e respectivas questões de pesquisa propostas na introdução

da tese são retomados e discutidos. Por fim, são descritas as limitações

deste trabalho e as direções para trabalhos futuros.
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CAPÍTULO

2
Fundamentos

2.1 Considerações Iniciais

Aprendizado de Máquina é uma área que envolve o desenvolvimento de mé-

todos computacionais que são capazes de “aprender” um determinado com-

portamento a partir de exemplos, observações e experiências acumuladas

(Mitchell, 1997; Duda et al., 2000; Bishop, 2007; Flach, 2012). Em geral,

tais métodos podem ser organizados em três tipos: aprendizado supervisi-

onado, aprendizado semissupervisionado e aprendizado não supervisionado.

Em aprendizado supervisionado é fornecido um conjunto de treinamento for-

mado pelos exemplos e seus respectivos rótulos. Nesse caso, o objetivo do

aprendizado é utilizar o conjunto de treinamento para aprender uma função

de mapeamento entre os exemplos e rótulos (Flach, 2012). É esperado que tal

função seja capaz de mapear os exemplos não vistos, chamado de conjunto

de teste, aos prováveis rótulos. Quando os rótulos são definidos como valores

discretos sem relação de ordem, então o método de aprendizado é chamado de

classificação. Quando os valores são contínuos ou possuem alguma relação de

ordem, então o método de aprendizado é chamado de regressão. O mesmo tipo

de informação está disponível em aprendizado semissupervisionado, porém a

quantidade de exemplos rotulados é muito menor, necessitando de métodos

específicos para lidar com este cenário (Chapelle et al., 2010). Outros métodos

de aprendizado semissupervisionado contam com um conjunto de restrições

impostas durante a tarefa de aprendizado, em adição ou substituição ao con-

junto de exemplos rotulados (Basu et al., 2008).

Já em aprendizado não supervisionado não há exemplos rotulados e o ob-
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jetivo do aprendizado consiste em identificar padrões ou revelar estruturas

intrínsecas embutidas nos dados (Flach, 2012; Mohri et al., 2012). Diver-

sos métodos para aprendizado não supervisionado foram propostos, mas os

mais populares são métodos de aprendizado para Associação (Tan et al., 2005;

Flach, 2012) e Análise de Agrupamentos (Jain et al., 1999; Everitt et al., 2001;

Xu e Wunsch, 2008; Aggarwal e Reddy, 2013). Os métodos para Análise de

Agrupamentos são de interesse deste trabalho de doutorado.

Neste capítulo são apresentados os conceitos básicos relacionados a este

trabalho, divididos em duas seções principais. Na Seção 2.2, uma visão geral

sobre análise de agrupamentos no contexto de dados textuais é apresentada,

incluindo medidas de proximidade, estratégias de agrupamento e avaliação

de modelos de agrupamento. Já na Seção 2.3, os conceitos básicos e princi-

pais algoritmos e aplicações relacionados ao paradigma LUPI (Learning Using
Privileged Information) são discutidos. Tais trabalhos foram analisados, du-

rante este trabalho de doutorado, visando identificar motivações e lacunas na

área, comentadas brevemente durante este capítulo. Uma revisão mais pro-

funda de algumas abordagens de interesse direto deste trabalho é realizada

nos respectivos capítulos da tese, de acordo com o tema abordado. Assim, o

leitor familiarizado com a literatura clássica de agrupamento de dados e com

aprendizado baseado em informação privilegiada pode saltar esse capítulo sem

comprometer o entendimento do material abordado nos capítulos seguintes.

2.2 Análise de Agrupamentos

Em análise de agrupamentos, o objetivo é organizar um conjunto de exem-

plos em grupos baseando-se em uma medida de proximidade, na qual exem-

plos de um mesmo grupo são altamente similares entre si, mas dissimilares

em relação aos exemplos de outros grupos (Xu e Wunsch, 2008). Em ou-

tras palavras, o agrupamento é baseado no princípio de maximizar a simi-

laridade interna dos grupos (intragrupo) e minimizar a similaridade entre os

grupos (intergrupos) (Aggarwal e Reddy, 2013). A análise de agrupamentos

também é conhecida como aprendizado por observação ou análise explorató-

ria dos dados, pois a organização dos exemplos em grupos é realizada apenas

pela observação de regularidades nos dados, sem (ou com pouca) supervisão

humana. Assim, ao contrário de métodos supervisionados, como na indução

de classificadores, em processos de agrupamento não há classes ou rótulos

predefinidos para treinamento de um modelo, ou seja, o aprendizado é reali-
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zado de forma não supervisionada (Jain et al., 1999; Rokach, 2010; Aggarwal

e Zhai, 2012b).

O processo de agrupamento depende de dois fatores principais: (1) uma

medida de proximidade e (2) uma estratégia de agrupamento. As medidas de

proximidade determinam como a similaridade entre dois exemplos é calcu-

lada. Sua escolha influencia a forma como os grupos são obtidos e depende

dos tipos de atributos que representam os exemplos. Existe uma variedade

de medidas de proximidade e as principais adotadas em dados textuais são

discutidas na Seção 2.2.1. As estratégias de agrupamento correspondem aos

métodos e algoritmos para indução de modelos de agrupamento a partir dos

dados (Hastie et al., 2009). As estratégias de agrupamento relacionadas a este

trabalho de doutorado são apresentadas na Seção 2.2.2.

2.2.1 Medidas de Proximidade

A escolha da medida de proximidade para definir o quão similares são dois

exemplos é fundamental para a análise de agrupamentos. Essa escolha de-

pende das características do conjunto de dados, principalmente dos tipos e

escala dos dados. Por exemplo, existem medidas de proximidade adequadas

para (1) dados contínuos, como Manhanttan, Euclidiana, Pearson e Cosseno;

(2) dados binários, como o coeficiente de Jaccard; e (3) mistura entre dados

contínuos e binários, como o critério de Gower (Gower, 1971). As medidas

de proximidade podem calcular tanto a similaridade quanto dissimilaridade

(ou distância) entre exemplos. No entanto, as medidas de similaridade podem

ser convertidas para medidas de dissimilaridade e vice-versa (Jain e Dubes,

1988).

A medida de similaridade baseada no cosseno entre dois vetores é a mais

utilizada para dados textuais (Aggarwal e Zhai, 2012a), e é definida de acordo

com o cosseno do ângulo formado entre os vetores de características de dois

exemplos. Para tal, considere ~xi = (xi1, xi2, ..., xim) e ~xj = (xj1, xj2, ..., xjm) dois

exemplos representados em um espaço vetorial m-dimensional. A medida de

similaridade baseada no cosseno é definida pela Equação 2.1.

cosseno(~xi, ~xj) =
~xi · ~xj
‖~xi‖‖~xj‖

=

∑m
l=1 xilxj l√∑m

l=1 xil
2
√∑m

l=1 xj l
2

(2.1)

O valor da medida cosseno está no intervalo [0, 1] quando aplicada em dados

textuais1. Assim, se o valor da medida de similaridade cosseno é zero, o ângulo
1A medida de cosseno pode variar no intervalo [−1, 1] quando são utilizados valores ne-
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entre ~xi e ~xj é 90◦, ou seja, os documentos não compartilham termos. Por

outro lado, se o valor da similaridade for próximo de 1, o ângulo entre ~xi e

~xj é próximo de 0◦, indicando que os documentos compartilham termos e são

similares.

Uma técnica que pode ser empregada em agrupamento de textos é a nor-

malização dos vetores de características de cada exemplo (Zhao et al., 2005).

Assim, considerando o exemplo ~xi = (xi1, xi2, ..., xim), diz-se que o vetor está

normalizado se for unitário, ou seja, ‖x‖ = 1. A normalização pode ser reali-

zada por meio da Equação 2.2.

~xi
norm =

~xi
‖~xi‖

=
(xi1, xi2, ..., xim)√

xi12 + xi22 + ...+ xim2
(2.2)

As principais vantagens em utilizar a normalização dos vetores de carac-

terísticas são (1) que a similaridade cosseno pode ser computada apenas pelo

produto interno dos vetores de características, cosseno(xi, xj) = xi · xj, aumen-

tando a eficiência computacional em alguns algoritmos de agrupamento; (2) e

que a proximidade entre os exemplos mantém uma relação com a distância

euclidiana deuc, na forma d2
euc(~xi, ~xj) = 2(1− cos(~xi, ~xj)), permitindo o emprego de

algoritmos de agrupamento que possuem propriedades teóricas de convergên-

cia com uso de distância euclidiana (Korenius et al., 2007).

Na literatura é apresentada uma variedade de outras medidas de proximi-

dades. No contexto deste trabalho, a medida de similaridade cosseno e sua

versão normalizada é suficiente para desenvolvimento das abordagens inves-

tigadas nesta tese. Uma revisão mais extensa sobre medidas de proximidade

para análise de agrupamentos está disponível nos trabalhos de Everitt et al.

(2001) e Tan et al. (2005).

2.2.2 Métodos de Agrupamento

Após a escolha de uma medida de proximidade, é selecionado um método

para o agrupamento. Os métodos de agrupamento podem ser classificados

considerando-se diferentes aspectos. Em geral, as estratégias de agrupamento

podem ser organizadas em dois tipos (Rokach, 2010): agrupamento particio-

nal e agrupamento hierárquico. No agrupamento particional um conjunto de

exemplos é dividido em uma partição simples de k grupos, enquanto no agru-

pamento hierárquico é produzida uma sequência de partições aninhadas, ou

gativos na representação dos atributos. Para dados textuais, geralmente utiliza-se valores
baseados em frequência que são maiores ou igual a zero.
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seja, os exemplos são organizados em grupos e subgrupos. Além disso, o agru-

pamento obtido pode conter sobreposição, isto é, quando um exemplo pertence

a mais de um grupo ou, até mesmo, quando cada exemplo possui um grau de

pertinência associado aos grupos. No contexto deste trabalho, são exploradas

as estratégias que produzem agrupamento sem sobreposição, também conhe-

cidas como estratégias rígidas ou crisp (Everitt et al., 2001; Aggarwal e Reddy,

2013). Assim, se o conjunto de exemplos X = { ~x1, ~x2, ..., ~xn} representa uma

coleção de n documentos textuais, uma partição rígida P = {G1, G2, ..., Gk} com

k grupos não sobrepostos é tal que:

• G1 ∪G2 ∪ ... ∪Gk = X;

• Gi 6= ∅ para todo i ∈ {1, 2, ..., k}; e

• Gi ∩Gj = ∅ para todo i 6= j.

As diversas estratégias de agrupamento são, na prática, algoritmos que

buscam uma solução aproximada para o problema, dado que ao formular o

problema de agrupamento de dados como sendo de otimização combinató-

ria se obtém um problema NP-difícil (Falkenauer, 1998). Enumerar e avaliar

todas as possíveis partições é inviável computacionalmente. A seguir, são

descritos alguns dos principais algoritmos para agrupamento de textos relaci-

onados a este trabalho de doutorado.

Agrupamento Particional

No agrupamento particional, o objetivo é dividir o conjunto de exemplos

em k grupos, no qual k geralmente é um valor informado previamente pelo

usuário. O algoritmo k-means (MacQueen, 1967) é o representante mais co-

nhecido para agrupamento particional e muito utilizado em dados textuais.

No k-means utiliza-se um representante de grupo denominado centroide, que

é um vetor médio computado a partir dos vetores do grupo. A Equação 2.3

define o cálculo de um centroide ~c para um determinado grupo G, em que ~x re-

presenta um exemplo pertencente a G e o número total de exemplos no grupo

é |G|.

~c =
1

|G|
∑
~x∈G

~x (2.3)

Dessa forma, o centroide mantém um conjunto de características centrais do

grupo, permitindo representar todos os exemplos que pertencem a este grupo.
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Ainda, é importante observar que o k-means só é aplicável em situações na

qual a média possa ser calculada.

O pseudocódigo para o k-means está descrito no Algoritmo 1.

Algoritmo 1: O algoritmo k-means
Entrada:

X = {~x1, ~x2, ..., ~xn}: conjunto de exemplos

k: número de grupos

Saída:

P = {G1, G2, ..., Gk}: partição com k grupos

1 selecionar aleatoriamente k exemplos como centroides iniciais;

2 repita
3 para cada exemplo ~x ∈ X faça
4 computar a (dis)similaridade de ~x para cada centroide ~c ;

5 atribuir ~x ao centroide mais próximo ;

6 fim
7 recomputar o centroide de cada grupo;

8 até atingir um critério de parada;

O critério de parada do k-means é dado quando não ocorrem mais alte-

rações no agrupamento, ou seja, a solução converge para uma determinada

partição. Outro critério de parada prático pode ser um número máximo de

iterações.

Durante as iterações do k-means, o objetivo é minimizar uma função de

erro E, definida na Equação 2.4, em que ~x é um exemplo do conjunto de

dados; e ~ci é o centroide do grupo Gi. Observe que é utilizada uma medida de

dissimilaridade dis(~x,~ci) para calcular o valor da função de erro E.

E =
k∑
i=1

∑
~x∈Gi

dis(~x,~ci) (2.4)

Ao minimizar este critério, o k-means tenta separar o conjunto de exemplos

diminuindo a variabilidade interna de cada grupo e, consequentemente, au-

mentando a separação entre os grupos.

A complexidade do k-means é linear em relação ao número de exemplos, o

que possibilita sua aplicação de modo eficiente em diversos cenários. No en-

tanto, a necessidade de informar com antecedência o número de grupos pode
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ser vista como uma desvantagem, pois esse valor geralmente é desconhecido

pelos usuários. Além disso, o método apresenta variabilidade nos resultados,

pois a seleção dos centroides iniciais afeta o resultado do agrupamento. Para

minimizar esse efeito, o algoritmo pode ser executado diversas vezes, com vá-

rias inicializações diferentes, e a solução que apresenta menor valor de erro E

é selecionada.

Agrupamento Hierárquico

Os algoritmos de agrupamento hierárquico podem ser aglomerativos ou

divisivos (Xu e Wunsch, 2008). No agrupamento hierárquico aglomerativo,

inicialmente cada exemplo pertence a um grupo e, em cada iteração, os pares

de grupos mais próximos são unidos até se formar um único grupo. Já no

agrupamento hierárquico divisivo, inicia-se com um grupo contendo todos

os exemplos que é, então, dividido em grupos menores até restarem grupos

unitários (grupos com apenas um exemplo).

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7

Agrupamento
Hierárquico
Aglomerativo

Agrupamento
Hierárquico
Divisivo

Figura 2.1: Exemplo de um dendrograma (adaptado de Xu e Wunsch (2008))

Tanto os métodos aglomerativos quanto os divisivos organizam os resul-

tados do agrupamento em uma árvore binária conhecida como dendrograma

(Figura 2.1). Essa representação é uma forma intuitiva de visualizar e des-

crever a sequência do agrupamento. Cada nó do dendrograma representa um

grupo de exemplos. A altura dos arcos que unem dois subgrupos indica o

grau de compactação do grupo formado por eles. Quanto menor a altura,
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mais compactos são os grupos. No entanto, também se espera que os grupos

formados sejam distantes entre si, ou seja, que a proximidade de exemplos

em grupos distintos seja a menor possível. Essa característica é representada

quando existe uma grande diferença entre a altura de um arco e dos arcos

formados abaixo dele.

A partir do dendrograma também é possível obter uma partição com um

determinado número de grupos, como nos métodos particionais. Por exem-

plo, a linha tracejada na Figura 2.1 indica uma partição com dois grupos de

exemplos: {~x1, ~x2, ~x3, ~x4} e {~x5, ~x6, ~x7}.

O pseudocódigo para um algoritmo típico de agrupamento hierárquico aglo-

merativo está descrito no Algoritmo 2.

Algoritmo 2: Agrupamento hierárquico aglomerativo
Entrada:

X = {~x1, ~x2, ..., ~xn}: conjunto de exemplos

Saída:

S = {P1, ..., Pk}: lista de agrupamentos formados

1 fazer com que cada exemplo ~x ∈ X seja um grupo;

2 computar a dissimilaridade entre todos os pares distintos de grupos;

3 repita
4 selecionar o par de grupos mais próximo;

5 unir os dois grupos selecionados para formar um novo grupo G;

6 computar a dissimilaridade entre G e os outros grupos;

7 até obter um único grupo com todos os exemplos;

A diferença principal entre os algoritmos de agrupamento hierárquico aglo-

merativo é o critério de seleção do par de grupos mais próximo (Linha 4 do

Algoritmo 2). Os três critérios mais conhecidos são:

• Single-Link (Aggarwal e Reddy, 2013; Sneath, 1957): utiliza o critério

de vizinho mais próximo, no qual a distância entre dois grupos é deter-

minada pela distância do par de exemplos mais próximos, sendo cada

exemplo pertencente a um desses grupos. Esse método de união de gru-

pos apresenta um problema conhecido como “efeito da corrente”, em que

ocorre a união indevida de grupos influenciada pela presença de ruídos

na base de dados;
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• Complete-Link (Aggarwal e Reddy, 2013; Sorensen, 1948): utiliza o cri-

tério de vizinho mais distante. Ao contrário do algoritmo Single-Link, a

distância entre dois grupos é a maior distância entre um par de exem-

plos, sendo cada exemplo pertencente a um grupo distinto. Esse método

dificulta a formação do efeito da corrente, como ocorre no Single-Link, e

tende a formar grupos mais compactos; e

• Average-Link (Aggarwal e Reddy, 2013; Sokal e Michener, 1958): a dis-

tância entre dois grupos é definida como a média das distâncias entre

todos os pares de exemplos em cada grupo, cada par composto por um

exemplo de cada grupo. Esse método elimina muitos problemas rela-

cionados à dependência do tamanho dos grupos, mantendo próxima a

variabilidade interna entre eles.

A escolha do critério de união de grupos dos algoritmos aglomerativos de-

pende geralmente do conjunto de dados e dos objetivos da aplicação. Por

exemplo, em dados textuais, avaliações experimentais têm mostrado o Average-
Link como a melhor opção entre os algoritmos que adotam estratégias aglo-

merativas (Zhao et al., 2005).

Algoritmo 3: Bisecting k-means
Entrada:

X = {~x1, ~x2, ..., ~xn}: conjunto de exemplos

Saída:

S = {P1, ..., Pk}: lista de agrupamentos formados

1 formar um agrupamento contendo todos os exemplos de X;

2 repita
3 selecionar o próximo grupo (nó folha) a ser dividido;

4 dividir este grupo em dois novos subgrupos (k-means com k=2);

5 até obter apenas grupos unitários;

A maioria dos trabalhos relacionados com agrupamento hierárquico na li-

teratura referenciam as estratégias aglomerativas, mostrando pouco interesse

nas estratégias divisivas. A possível causa é a complexidade das estratégias

divisivas, que cresce exponencialmente em relação ao tamanho do conjunto

de dados, proibindo sua aplicação em grandes conjuntos de dados. Para lidar

com esse problema, Steinbach et al. (2000) propuseram o algoritmo Bisecting
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k-means, que utiliza agrupamento particional baseado no k-means sucessiva-

mente, possibilitando sua aplicação em conjuntos de dados maiores, inclusive

em coleções textuais. O pseudocódigo do Bisecting k-means está ilustrado no

Algoritmo 3.

Existem diferentes maneiras para seleção do próximo grupo a ser dividido

(Linha 3 do Algoritmo 3). Um critério simples e eficaz é selecionar o maior

grupo (de acordo com o número de exemplos) ainda não dividido em uma ite-

ração anterior (Zhao e Karypis, 2002). Uma propriedade interessante do Bisec-
ting k-means é a menor sensibilidade à escolha inicial dos centroides quando

comparado com o k-means (Tan et al., 2005). Avaliações experimentais indi-

cam que, em dados textuais, o Bisecting k-means obtém melhores resultados,

seguido do agrupamento hierárquico aglomerativo com o critério Average-Link
(Zhao e Karypis, 2002; Zhao et al., 2005).

Os algoritmos de agrupamento hierárquico aglomerativos e divisivos apre-

sentam complexidade (pelo menos) quadrática de tempo e espaço, em relação

ao número de exemplos, o que limita o uso direto desses algoritmos para

agrupamento de grandes bases de textos. Nesse sentido, diversos trabalhos

na literatura exploram o uso de amostragem de dados para lidar com este pro-

blema (Xu e Wunsch, 2008; Jain, 2010; Aggarwal e Zhai, 2012a). O diferencial

dessas abordagens está relacionado ao fato de que amostras aleatórias de ta-

manhos apropriados podem preservar importantes propriedades geométricas

dos dados, permitindo identificar as principais estruturas de agrupamento

com redução de tempo computacional e uso de memória.

Entre as várias estratégias de agrupamento baseadas em amostragem de

dados, a abordagem Buckshot Clustering (Cutting et al., 1992; Grossman e

Frieder, 2004; Ke et al., 2009; Aggarwal e Zhai, 2012a) é conhecida na área

de agrupamento de textos e funciona em duas fases: na primeira fase, um

algoritmo de agrupamento hierárquico é aplicado a partir de uma amostra dos

dados, obtendo um modelo de agrupamento inicial. Em seguida, novos docu-

mentos são incorporados ao modelo utilizando uma estratégia de vizinho mais

próximo. Devido a sua simplicidade e eficiência computacional, a abordagem

Buckshot Clustering é frequentemente utilizada em análise exploratória de tex-

tos e tarefas de recuperação de informação, em aplicações conhecidas como

Scatter-Gather (Aggarwal e Zhai, 2012a).
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Agrupamento Considerando Múltiplas Representações

A diversidade de técnicas para pré-processamento de textos permite a ex-

tração de diferentes representações estruturadas para dados textuais. Por

exemplo, uma mesma coleção textual pode ser representada por um conjunto

de termos, por exemplo, palavras-chave extraídas dos textos, bem como por

representações geográficas (utilizando apenas dados georreferenciados identi-

ficados nos textos) ou representações específicas de domínio (termos definidos

pelos usuários ou ontologias da área). Mais formalmente, em um conjunto de

exemplos com duas representações χ1 e χ2, um exemplo ~x é decomposto em

( ~x1, ~x2), no qual ~x1 e ~x2 são, respectivamente, vetores no espaço de característi-

cas em χ1 e χ2 (Bickel e Scheffer, 2004; Kriegel e Zimek, 2010; Hussain et al.,

2014).

No trabalho de Bickel e Scheffer (2004) foi proposto uma das primeiras

abordagens que exploram agrupamento de textos em múltiplas representa-

ções. Para tal, foi proposto e avaliado o k-Means para Múltiplas Represen-

tações. Em uma primeira etapa, inicializa-se k centroides para uma deter-

minada representação e associa-se cada documento ao seu centroide mais

próximo. Assim, os centroides são atualizados e uma partição é obtida. Na

próxima iteração, a partição obtida em uma representação é utilizada na ou-

tra representação dos dados para uma nova iteração. O processo continua

até atingir um determinado número de iterações para cada representação. No

final do processo, as partições obtidas em cada representação podem não ne-

cessariamente conter os mesmos grupos. Assim, a partição final é calculada

por meio de uma média consensual de cada grupo em cada representação. As

avaliações experimentais realizadas indicaram que o uso de múltiplas repre-

sentações melhora o modelo de agrupamento obtido quando comparado com

os modelos individuais de cada representação. Um problema crítico deste

algoritmo é que não há garantias de convergência, já que alternar as itera-

ções entre diferentes representações torna o processo de agrupamento instá-

vel (Bickel e Scheffer, 2004).

Diversos estudos têm demonstrado que combinar diferentes soluções de

agrupamento, provenientes de diferentes algoritmos e de múltiplas represen-

tações, leva a soluções de maior qualidade (Strehl e Ghosh, 2003; Eaton et al.,

2010; Ghosh e Acharya, 2011; Joshi et al., 2014). Uma das motivações desses

estudos é que nenhum algoritmo específico é capaz de identificar todos os

possíveis formatos e estruturas de grupos existentes em dados reais e em

diferentes domínios. Cada algoritmo tem um viés a respeito dos formatos,
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tamanhos e número de grupos, tornando difícil a tarefa de decidir qual o

melhor algoritmo para cada tipo de dado.

Nesse contexto, abordagens baseada em consenso de agrupamentos têm

ganhado destaque na literatura, pois permitem combinar soluções de dife-

rentes algoritmos de agrupamento em um única solução consensual (Strehl e

Ghosh, 2003; Wu et al., 2013; Liu et al., 2014). Os resultados obtidos com

consenso de agrupamentos têm sido promissores em vários aspectos. Pri-

meiro, combinar diferentes estruturas de agrupamento, em geral, resulta em

uma solução de agrupamento de melhor qualidade do que as soluções in-

dividuais. Segundo, consenso de agrupamentos é facilmente paralelizável,

promovendo a escalabilidade das aplicações. Por fim, consenso de agrupa-

mentos permite integrar estruturas de agrupamentos obtidos em conjuntos

de exemplos que são descritos por múltiplas representações. Os resultados

promissores reportados na literatura, em geral, são consequência do princípio

de maximização do consenso entre múltiplas hipóteses, que considera que o

aprendizado é melhorado utilizando o consenso de todas as representações do

conjunto de dados (Bickel e Scheffer, 2004; Long et al., 2008).

Para combinar diferentes soluções de agrupamento é possível empregar

uma matriz de coassociação. Nesta matriz, é armazenado o número de ve-

zes que cada par de exemplos está em um mesmo grupo, considerando todas

as partições obtidas. A ideia básica é que, se um par de exemplos é fre-

quentemente alocado em um mesmo grupo nas várias partições obtidas, há

evidências de que esses exemplos devem ser alocados juntos no agrupamento

final. A matriz de coassociação também pode ser vista como uma estratégia

de votação, no qual cada partição individual fornece sua opinião a respeito da

organização dos dados. Assim, a matriz de coassociação representa um novo

conceito de proximidade entre os exemplos que, em geral, é superior à noção

de proximidade obtida com medidas de similaridade.

Por fim, a extração do agrupamento consensual é feita aplicando um al-

goritmo de agrupamento hierárquico na matriz de coassociação. A eficácia

da organização dos dados obtida via consenso de agrupamentos, baseada na

abordagem aqui descrita, tem sido superior em diversos tipos de aplicações

(Ghosh e Acharya, 2011). Em dados textuais, consenso de agrupamentos é

potencialmente útil na identificação de estruturas de agrupamento mais ro-

bustas, uma vez que documentos erroneamente agrupados em determinadas

partições, não necessariamente serão agrupados incorretamente em outras

partições, permitindo corrigir esses erros no agrupamento final.
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Agrupamento com Restrições

Em análise de agrupamentos, uma tarefa é dita bem sucedida se foi possí-

vel identificar grupos “naturais” em um conjunto de exemplos. Por outro lado,

em problemas reais, os agrupamentos podem possuir diferentes formatos, ta-

manhos e graus de separação. Ainda, a análise de agrupamentos exige uma

noção de proximidade entre exemplos que não é facilmente definida sem ter

algum conhecimento a respeito dos dados.

Nesse sentido, foram propostas na literatura os métodos de agrupamento

com restrições (Basu et al., 2008). Em geral, há dois tipos de restrições entre

os exemplos: Must-Link e Cannot-Link (Wagstaff et al., 2001). Restrições do

tipo Must-Link indicam que dois exemplos devem ser alocados em um mesmo

grupo. Restrições do tipo Cannot-Link indicam que dois exemplos não devem

ser alocados juntos em um grupo. Os algoritmos de agrupamento com res-

trições devem ajustar o modelo de agrupamento para atender o conjunto de

restrições (Wagstaff et al., 2001; Davidson e Ravi, 2005; Basu et al., 2008).

Em geral, os algoritmos buscam (i) satisfazer toda as restrições do forne-

cidas ou (ii) satisfazer a quantidade máxima de restrições possíveis. O pri-

meiro cenário pode ser definido como agrupamento com hard constraints. No

entanto, em muitas aplicações do mundo real, há presença de ruídos nas

restrições fornecidas ao algoritmo de agrupamento, principalmente quando o

conjunto de restrições é grande (Pelleg e Baras, 2007). Nos casos em que há

a necessidade de satisfazer todas as restrições, o processo de agrupamento

pode ser intratável levando o algoritmo a retornar uma partição vazia como

resposta do agrupamento. Por exemplo, Wagstaff et al. (2001) mostram que

uma simples restrição Cannot-Link definida erroneamente é suficiente para

comprometer o processo de agrupamento. Em geral, os valores de proximi-

dade entre exemplos são drasticamente distorcidos na presença de algumas

poucas restrições ruidosas.

Para superar essas limitações, foram desenvolvidas abordagens mais flexí-

veis que permitem violar restrições quanto estas comprometem a solução do

agrupamento (Bilenko et al., 2004; Law et al., 2004; Davidson e Ravi, 2005;

Pelleg e Baras, 2007; Zeng e Cheung, May). Esse cenário é conhecido como

agrupamento com soft constraints. Nesse caso, o objetivo é obter a partição

que tenha maior concordância com o conjunto de restrições, minimizando o

número de restrições violadas. Os resultados de avaliações experimentais re-

portados na literatura indicam que o agrupamento com soft constraints é mais

robusto em cenários com um grande número de restrições, sendo particu-
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larmente interessante em situações em que há uma incerteza associada às

restrições fornecidas (Covões et al., 2013).

Os algoritmos que utilizam essa estratégia verificam o quão vantajoso é vi-

olar ou não uma determinada restrição. Assim, as restrições que afetam dras-

ticamente as propriedades geométricas dos dados, por exemplo, unindo dois

exemplos muito diferentes (ou separando dois exemplos muito semelhantes),

estão mais sujeitas a serem violadas durante o processo de agrupamento.

O algoritmo Constrained Vector Quantization Error (CVQE), proposto por Da-

vidson e Ravi (2005), é um dos principais para agrupamento com soft cons-
traints. No algoritmo CVQE são adicionados dois termos na função objetivo do

k-means para considerar (i) o custo de violar restrições Must-Link e (ii) o custo

de violar restrições Cannot-Link, conforme descrito a seguir:

• Seja cml = (a, b) uma restrição do tipo Must-link para os exemplos a e b.

Se esta restrição for violada, então la 6= lb, em que li é o rótulo do grupo

associado ao exemplo i. O custo de violar a restrição cml = (a, b) é dado

pelo distância entre os centroides dos grupos la e lb; e

• De forma análoga, seja ccl = (a, b) uma restrição do tipo Cannot-link para

os exemplos a e b. Se esta restrição for violada, então la = lb. O custo de

violar a restrição ccl = (a, b) é dado pela distância entre os centroides dos

grupos la e ln, no qual ln é o grupo mais próximo de la, com la 6= ln.

Durante as iterações do processo de agrupamento do algoritmo CVQE, os

exemplos que não participam de nenhuma restrição são associados ao grupo

mais próximo, seguindo o processo convencional do k-means. No entanto,

os exemplos que participam de alguma restrição são associados aos grupos

considerando o custo de violação dessas restrições. Para tal, são verificadas

todas as combinações de associação aos grupos e é selecionada a associação

ao grupo que minimiza a função objetivo. Em algumas situações, o custo por

violar uma restrição é menor do que o erro quadrático obtido ao manter a

restrição, levando o algoritmo CVQE a violar tal restrição.

Uma das principais desvantagens do algoritmo CVQE é o alto custo com-

putacional para verificar todas as combinações de associação ao grupo. Uma

variante do CVQE denominado LCVQE (Linear CVQE), proposto por Pelleg e

Baras (2007), utiliza uma versão alternativa para verificar os casos em que a

restrição pode ser violada, conforme descrito a seguir:

• Inicialmente, todos os exemplos são associados ao grupo mais próximo,

seguindo o processo convencional do k-means.
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• Para cada restrição Must-link cml = (a, b) violada, são verificados três casos

para associação aos grupos: (1) verificar o valor da função objetivo ao

manter a violação da restrição; (2) verificar o valor da função objetivo

ao associar os dois exemplos a e b ao grupo la; e (3) verificar o valor da

função objetivo ao associar os dois exemplos a e b ao grupo lb. O caso que

minimiza a função objetivo é selecionado pelo LCVQE.

• Para cada restrição Cannot-link ccl = (a, b) violada, são verificados dois

casos. No primeiro caso, verifica-se o valor da função objetivo ao manter

a violação da restrição. No segundo caso, assumindo que ln é o rótulo

do grupo associado aos exemplos a e b, então o exemplo mais próximo do

grupo ln é mantido com seu rótulo atual. O outro exemplo é movido de

grupo, sendo associado ao seu grupo vizinho mais próximo. O caso que

minimiza a função objetivo é selecionada pelo LCVQE.

Uma extensa avaliação experimental para comparação entre o CVQE e o

LCVQE foi apresentada em Covões et al. (2013). O algoritmo LCVQE produz

agrupamentos com acurácia semelhante ao CVQE com menor custo compu-

tacional. Ainda, o LCVQE obtém soluções de agrupamento com um menor

número de violação de restrições do que o CVQE. Por outro lado, o algoritmo

CVQE é mais robusto quando há uma grande quantidade de restrições ruido-

sas.

Outra estratégia interessante é apresentada no algoritmo MPC-Kmeans (Bi-

lenko et al., 2004), que utiliza o conjunto de restrições para aprender uma

medida de proximidade. Nesse caso, a nova medida de proximidade busca

respeitar as restrições indicando alta proximidade entre pares de exemplos

pertencentes ao conjunto Must-Link e baixa proximidade entre pares de exem-

plos do conjunto Cannot-Link. Esta estratégia de agrupamento com aprendi-

zado de métricas é discutida de forma detalhada no Capítulo 4.

Agrupamento Incremental

O agrupamento incremental é baseado no pressuposto de que é possível

observar um exemplo de cada vez e alocá-lo a um agrupamento existente (Mai-

mon e Rokach, 2005). De uma maneira mais formal, dada uma sequência de

exemplos ~x1, ~x2, ..., ~xn, é possível construir um agrupamento Ph+1, com base

apenas no agrupamento anterior Ph e no exemplo atual ~xi (Giraud, 2000).

Ainda, os algoritmos de agrupamento incremental não devem armazenar to-

dos os exemplos em memória, mas apenas os representantes de cada grupo
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existente (Xu e Wunsch, 2008). Em geral, os requisitos de tempo e espaço

dos algoritmos de agrupamento incremental são pequenos (Maimon e Rokach,

2005), o que os tornam úteis para extração de conhecimento em grandes bases

de dados e em cenários dinâmicos.

O algoritmo Leader-Follower (Hartigan, 1975; Jain et al., 1999) é um dos

métodos de agrupamento incremental mais simples e comumente utilizado

(Xu e Wunsch, 2008). Neste algoritmo, para cada novo exemplo apresentado

compara-se sua proximidade com os grupos existentes. Se o valor da proxi-

midade respeitar um limiar definido pelo usuário, então o exemplo é alocado

ao grupo existente mais próximo. Caso contrário, um novo grupo é criado

para o exemplo. Em geral, usa-se o centroide dos grupos para o cálculo da

proximidade com novos exemplos. Ainda, quando um exemplo é alocado a um

grupo existente, o respectivo centroide é ajustado. É importante observar que

o ajuste dos centroides é realizado de forma eficiente com equações específicas

para cálculo incremental de médias (Finch, 2009).

Entre os trabalhos existentes na literatura que investigam o agrupamento

incremental de textos, pode-se destacar o Topic Detection and Tracking (Allan,

2002; Dai et al., 2010). Essa abordagem surgiu da necessidade de agrupar

notícias de assuntos relacionados, facilitando o acesso à informação e dimi-

nuindo a redundância de conteúdo. Para realização desta tarefa, foram pro-

postas adaptações dos tradicionais algoritmos de agrupamento baseado em

similaridades entre documentos. De uma maneira geral, o agrupamento in-

cremental é realizado pela adição de cada novo documento ao grupo mais si-

milar (Hammouda e Kamel, 2003). Quando a similaridade entre o documento

apresentado e os grupos existentes não atende a um valor definido, um novo

grupo é formado e o documento é alocado a esse grupo. Uma desvantagem

desses métodos é a grande sensibilidade à ordem de inserção de documentos,

ou seja, o agrupamento final é dependente da ordem em que os documentos

são adicionados, provocando alta variabilidade nos resultados.

No trabalho de Zhang et al. (1996), é proposto o método Birch (Balanced
Iterative Reducing and Clustering using Hierarchies). Os autores apresentam

um algoritmo que atualiza incrementalmente um sumário com as principais

informações da base de dados, sem a necessidade de armazenar todos os

exemplos em memória. A estrutura responsável por manter esse sumário é

denominada Cluster Feature (CF), que é organizada em uma árvore chamada

CF-Tree. Quando um novo exemplo é apresentado, realiza-se uma busca pelo

nó folha com a CF mais similar ao exemplo, partindo-se da raiz. Ao encontrar
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um nó folha, o exemplo é inserido e as informações da CF são atualizadas,

assim como as CF’s dos nós ancestrais. Zhang et al. (1996) afirmam que

os nós folhas da CF-Tree podem ser, então, agrupados por um algoritmo de

agrupamento tradicional para obtenção de uma organização dos dados. Origi-

nalmente, o Birch foi proposto para trabalhar com bases de dados nas quais

medidas métricas podem ser aplicadas. Uma adaptação desta abordagem con-

siderando dados textuais é apresentada no trabalho de Wang e Li (2010).

2.2.3 Avaliação de Agrupamentos

A validação do resultado de um agrupamento, em geral, é realizada por

meio de índices estatísticos que expressam o “mérito” das estruturas encon-

tradas, ou seja, quantificam alguma informação sobre a qualidade de um

agrupamento (Faceli et al., 2005; Xu e Wunsch, 2008). O uso de técnicas

de validação em resultados de agrupamento é uma atividade importante, uma

vez que algoritmos de agrupamento sempre encontram grupos nos dados, in-

dependentemente de serem reais ou não (Halkidi et al., 2001).

As estratégias utilizadas no contexto de validação e seleção de modelos de

agrupamento, como identificar o melhor número de grupos, são discutidas

em mais detalhes no Capítulo 5. Nesta seção, é apresentado um índice de

avaliação comumente utilizado nos trabalhos relacionados a agrupamento hi-

erárquico de textos (Zhao et al., 2005), denominado FScore (Larsen e Aone,

1999).

O índice FScore é uma medida que utiliza as ideias de precisão e revoca-
ção, da recuperação de informação, para avaliar a eficácia de recuperação em

agrupamentos hierárquico de textos (Larsen e Aone, 1999; Zhao e Karypis,

2002; Tan et al., 2005). É empregado como critério externo de validação, pois

utiliza o conhecimento prévio (informação externa) sobre categorias ou tópicos

existentes no conjunto de dados. A ideia básica é verificar o quanto o agrupa-

mento hierárquico conseguiu reconstruir a informação de categoria associada

a cada exemplo.

Para o cálculo do índice FScore, considere que

• H é um agrupamento hierárquico obtido (dendrograma) por um determi-

nado algoritmo;

• Lr é uma determinada categoria (informação externa) representando um

conjunto de exemplos de um mesmo tópico ou classe; e
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• Gi é um determinado grupo, e seu respectivo conjunto de exemplos, per-

tencente ao agrupamento hierárquico H.

Assim, dada uma categoria Lr e um grupo Gi, calcula-se as medidas de

precisão P e revocação R conforme a Equação 2.5 e Equação 2.6, respec-

tivamente. Em seguida, é obtida a média harmônica F (Equação 2.7), que

representa um balanceamento entre a precisão e revocação.

P (Lr, Gi) =
|Lr ∩Gi|
|Gi|

(2.5)

R(Lr, Gi) =
|Lr ∩Gi|
|Li|

(2.6)

F (Lr, Gi) =
2 ∗ P (Lr, Gi) ∗R(Lr, Gi)

P (Lr, Gi) +R(Lr, Gi)
(2.7)

A medida F selecionada para uma determinada categoria Lr é o maior va-

lor obtido por algum grupo da hierarquia H, considerando todas os grupos e

subgrupos existentes, conforme a Equação 2.8.

F (Lr) = max
Gi∈H

F (Lr, Gi) (2.8)

Finalmente, o valor FScore global de um agrupamento hierárquico com n
exemplos e c categorias, é calculado como o somatório da medida F de cada

categoria ponderada pelo número de exemplos da categoria (Equação 2.9).

FScore =
c∑

r=1

|Lr|
n
F (Lr) (2.9)

Conforme o agrupamento hierárquico consegue reconstruir a informação

das categorias predeterminadas de uma base de textos, o valor de FScore se

aproxima de 1. Caso contrário, a FScore tem valor 0. Observe que essa medida

trata cada grupo da hierarquia como se fosse o resultado de uma consulta e

cada categoria predefinida da coleção como o conjunto de exemplos relevantes

para essa consulta.

2.3 Aprendizado de Máquina com Informação

Privilegiada

Em um paradigma tradicional de agrupamento de dados, o conjunto de

exemplos X = {~x1, ..., ~xn} é representado por um único espaço de característi-
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cas χ. Por outro lado, em muitos domínios há informação adicional a respeito

do conjunto de exemplos X que não está refletida no espaço de características

χ e, consequentemente, esta informação adicional não é considerada durante

a obtenção dos modelos.

Recentemente, um crescente número de estudos tem investigado métodos

para obtenção de modelos considerando dados com múltiplas representações

(Blum e Mitchell, 1998; Bickel e Scheffer, 2004; Ruping e Scheffer, 2005; Zhou

e Burges, 2007; Zhang et al., 2008; Long et al., 2008; Kim et al., 2010; Zhuang

et al., 2012). A principal motivação desses estudos está baseada no princípio

de maximização do consenso entre múltiplas hipóteses, que considera que

o consenso entre modelos individuais obtidos em cada representação tende

a obter um modelo final superior aos modelos individuais (Dasgupta et al.,

2001; Abney, 2002). A seguir são descritos alguns exemplos de aplicações que

motivam esses trabalhos, tanto para obtenção de modelos de agrupamento

quanto de classificação.

• Páginas na web são um problema típico sobre dados com múltiplas repre-

sentações. Os exemplos (páginas) podem ser descritos em vários espaços

de características, como o texto contido nas páginas (estrutura bag-of-
words), a rede formada pelas âncoras entre as páginas e, até mesmo,

imagens existentes nas páginas (bem como outros recursos de multi-

mídia). A base de dados de benchmark conhecida como WebKB2 é fre-

quentemente utilizada para avaliar este tipo de problema, no qual duas

representações, textos e rede de âncoras, são combinadas para obtenção

de modelos mais eficazes.

• A análise do conhecimento implícito em bases de dados composta por

artigos científicos é uma aplicação que tem recebido atenção na litera-

tura. Neste tipo de aplicação, as representações são o texto dos artigos e

a rede de citação entre os artigos. Em análise de comunidades científicas

é possível explorar uma representação formada pela rede de coautoria

e a representação formada pelo perfil textual (palavras-chave indicando

áreas de pesquisa) dos autores.

• Em sistemas de recuperação de imagens, o conjunto de exemplos pode

ser descrito por diversos espaços de características provenientes das pro-

priedades das imagens, como cor, textura e forma. Além disso, aplicações
2WebKB: http://www.cs.purdue.edu/commugrate/data_access/all_data_sets.php
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para compartilhamento de imagens na web, como o Flickr3, permitem a

anotação de imagens por meio de tags e, assim, também há uma repre-

sentação textual disponível para os exemplos.

• Na área de segmentação de vídeos, um dos objetivos é identificar, ex-

trair e organizar cenas ou tomadas dos respectivos vídeos. O conjunto

de exemplos é representado tanto pelas características das imagens dos

vídeos, quanto pelas características sonoras (e.g. detecção de silêncio), e

até por conteúdo textual (closed caption).

• Em análise de redes sociais são explorados padrões em redes de amiza-

des, como detecção de comunidades e predição de links. O conjunto de

exemplos é formado pelos usuários das redes e este conjunto é descrito

por meio de um grafo. Em estudos mais recentes, novas representações

dos dados têm sido incorporadas nessas análises — por exemplo, infor-

mações geográficas dos usuários e a informação textual (comentários e

opiniões) que os usuários publicam nas redes. Como resultado, a aná-

lise de redes sociais considerando múltiplas representações aumentam a

eficácia de sistemas de recomendação, bem como a eficácia da tarefa de

detecção de comunidades.

A existência de múltiplas representações dos dados leva a um relevante de-

safio ainda pouco explorado: como lidar com diferentes níveis de importância

e de disponibilidade das várias representações de um conjunto de exemplos

durante a obtenção dos modelos? Abordagens que assumem que as múltiplas

representações do conjunto de exemplos são igualmente importantes e que to-

dos os exemplos estão representados nessas representações podem facilmente

falhar em aplicações do mundo real. Para exemplificar, considere o problema

de agrupamento de imagens, no qual os exemplos são representados por meio

de (i) características extraídas a partir dos pixels das imagens e (ii) pela des-

crição textual (tags) sobre exemplos presentes nas imagens. É natural afirmar

que, em uma grande base de imagens, um número considerável de exemplos

não tenha descrição textual associada. Por outro lado, as representações tex-

tuais permitem descrever os exemplos em um nível semântico que dificilmente

é alcançado pelas características extraídas dos pixels das imagens, ou seja, é

desejável definir um valor de importância diferente para as descrições para a

composição do modelo final.
3Flickr: http://www.flickr.com
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2.3.1 O paradigma LUPI (Learning using Privileged
Information)

O paradigma LUPI (Learning using Privileged Information) foi proposto ori-

ginalmente por Vapnik e Vashist (2009) para obtenção de modelos preditivos

(classificação e regressão) a partir de exemplos com múltiplas representações.

O diferencial do paradigma LUPI é a estratégia utilizada para lidar com o pro-

blema de disponibilidade e importância das representações. No paradigma

LUPI é necessário organizar as representações do conjunto de exemplos em

dois tipos, conforme descrito a seguir.

1. Informação Técnica: dados gerados a partir de um processo técnico, de

baixo custo (recursos humanos e computacionais) e altamente disponível

para descrever os exemplos. Devido a esta alta disponibilidade, as repre-

sentações originadas de informação técnica geralmente são o alvo para

um processo de aprendizado de máquina.

2. Informação Privilegiada: dados gerados a partir de um processo avan-

çado, de alto custo, dependente de domínio, e que representa uma infor-

mação adicional, potencialmente valiosa, a respeito dos exemplos. De-

vido ao alto custo para obtenção desses dados, a informação é definida

como privilegiada e usualmente está disponível para representar apenas

um pequeno subconjunto dos exemplos.

O seguinte cenário foi descrito por Vapnik e Vashist (2009) para ilustrar

a diferença entre informação técnica e informação privilegiada. Suponha um

problema de classificação de imagens de biópsia em duas classes: câncer e não
câncer. Uma pequena parcela das imagens foi classificada manualmente por

um especialista para permitir o aprendizado de um modelo preditivo. Assim,

o conjunto de exemplos X é dividido em dois subconjuntos Xc e Xc̄, que são

respectivamente os subconjuntos de exemplos manualmente classificados e

os não classificados, com X = Xc ∪Xc̄ e Xc ∩Xc̄ = ∅. Todos os exemplos estão

representados no espaço de características χ, que são informações visuais

extraídas automaticamente dos pixels das imagens. Por outro lado, apenas o

subconjunto de exemplos manualmente classificados Xc possui uma segunda

descrição χ∗, formado pelo diagnóstico textual emitido por um patologista, com

a análise, comentários e observações sobre a imagem da biópsia. Em resumo,

o modelo preditivo é obtido a partir de

Xc = {(~x1, ~x
∗
1, y1), ..., (~xm, ~x

∗
m, ym)}, ~xi ∈ χ, ~x∗i ∈ χ∗, yi ∈ {cancer, nao_cancer},

33



2.3. Aprendizado de Máquina com Informação Privilegiada

no qual χ representa o espaço de características definido como informação

técnica e χ∗ representa a informação privilegiada. O modelo deve classificar os

exemplos do subconjunto

Xc̄ = {~xm+1, ..., ~xn}, ~xi ∈ χ,

que é descrito apenas pelas informações visuais dos pixels das imagens, ou

seja, pela informação técnica χ. Este cenário é útil para ilustrar as seguintes

diferenças entre informação técnica e informação privilegiada:

• O espaço de características χ proveniente de informação visual extraída

dos pixels das imagens, neste caso, é um exemplo de informação técnica,

pois é originado a partir de um processo técnico, relativamente de baixo

custo, baseado em pré-processamento de imagens. É uma representa-

ção facilmente acessível e que pode ser extraída automaticamente para

futuras imagens, o que motivou a extração de um modelo preditivo para

classificação dessas imagens.

• O espaço de características χ∗ é um tipo de informação privilegiada, uma

vez que envolve um alto custo para obtê-la (especialista da área). Ainda,

esta representação está disponível apenas para o subconjunto de exem-

plos manualmente classificados, o que permite usá-la somente durante a

obtenção do modelo preditivo. Neste caso, a ideia é que o modelo obtido

pela combinação de χ e χ∗ seja melhor do que o modelo obtido apenas

a partir de χ. O modelo deve ser capaz de classificar as imagens do

conjunto Xc̄, que possui apenas a representação composta pelas carac-

terísticas extraídas dos pixels das imagens.

• É importante ressaltar que a informação privilegiada utiliza o mesmo

conjunto de rótulos/classes da informação técnica, ou seja, é um novo

espaço de características para os exemplos. Além disso, assim como

a informação técnica, a informação privilegiada não é “perfeita”, e está

sujeita aos mesmos problemas das outras representações, como ruídos e

alta dimensionalidade.

Embora seja possível realizar o aprendizado usando apenas a informação

técnica, o aprendizado pode ser melhorado na presença das explicações, co-

mentários e comparações a respeito dos dados. Vapnik e Vashist (2009) afir-

mam que em praticamente todos os domínios há algum tipo de informação
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privilegiada que pode ser incorporada em tarefas de aprendizado. Neste sen-

tido, uma importante questão de pesquisa é: como incorporar informação pri-

vilegiada durante a obtenção de modelos? Na próxima seção são apresentados

alguns algoritmos e aplicações existentes na literatura para esta finalidade.

2.3.2 Algoritmos e Aplicações baseados no paradigma LUPI

Após a introdução do paradigma LUPI no trabalho de Vapnik e Vashist

(2009), diversos outros estudos têm surgido na literatura, investigando in-

formação privilegiada em tarefas de aprendizado de máquina. Na Figura 2.2

é ilustrado o número de publicações (artigos em conferências e periódicos)

sobre esse assunto de 2009 a maio de 2014. Nesses trabalhos estão incluídos

aqueles relacionados aos aspectos teóricos do LUPI, algoritmos, aplicações

e até mesmo os que comentam empregar o paradigma LUPI como possíveis

direções de pesquisa.
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Figura 2.2: Visão geral do número de publicações que discutem ou investigam
a abordagem LUPI (Learning Using Privileged Information) de 2009 a maio de
2014.

Foram selecionados aproximadamente 20% dos trabalhos mais relaciona-

dos ao contexto deste trabalho de doutorado para serem descritos nesta se-

ção. O objetivo é dar uma visão geral de como o paradigma LUPI tem sido

empregado ao longo dos anos, identificar lacunas de pesquisas e justificar as

abordagens exploradas neste trabalho.

Vapnik e Vashist (2009): neste trabalho é introduzido o paradigma LUPI (Le-
arning Using Privileged Information) para aprendizado supervisionado. É

proposta uma extensão do algoritmo SVM , denominada SVM+, para in-

corporar informação privilegiada durante o treinamento de modelos de

classificação e regressão. Também é proposta uma abordagem para
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incorporar informação privilegiada considerando o conceito de aprendi-

zado de métricas. Nesse caso, as relações de proximidades existentes

entre exemplos no espaço de informação privilegiada são incorporadas

na medida de proximidade a ser empregada no espaço de informação

técnica. Entre as avaliações realizadas para verificar a eficácia do pa-

radigma LUPI, está o problema de classificação de proteínas, em que o

objetivo é identificar a família de uma determinada proteína. Em geral,

é possível apoiar essa classificação utilizando uma representação base-

ada na estrutura 3D da proteína. No entanto, extrair tal representação é

extremamente complexo, dependente de especialistas e ainda desconhe-

cido para alguns tipos de proteína. Por outro lado, extrair a sequência de

aminoácidos da proteína é uma tarefa mais fácil e proveniente de um pro-

cesso técnico, o que torna esta representação frequentemente utilizada

para classificação de proteínas. Na avaliação experimental, a represen-

tação 3D da proteína é utilizada como informação privilegiada, enquanto

a representação baseada na sequência de aminoácidos é utilizada como

informação técnica. Na avaliação experimental foram analisados 80 pro-

blemas de classificação de proteínas, no qual 66 apresentaram melhorias

na acurácia de classificação com a incorporação de informação privilegi-

ada. Entre os 14 restantes, o paradigma LUPI obteve resultados similares

aos paradigmas tradicionais de classificação.

Pechyony e Vapnik (2010, 2011); Cai e Cherkassky (2012): no trabalho de

Pechyony e Vapnik (2010) é realizado um estudo teórico do paradigma

LUPI para aprendizado supervisionado, em especial, no algoritmo SVM+.

Os autores demonstram que a informação privilegiada pode ser utilizada

para aumentar a taxa de aprendizado do modelo, em particular, para

encontrar hiperplanos mais adequados que separam as classes do pro-

blema. Um resultado interessante desse estudo é que o paradigma LUPI

pode encontrar melhores soluções mesmo quando a informação privilegi-

ada contém ruídos. Os algoritmos relacionados a este estudo téorico são

apresentados em Pechyony e Vapnik (2011), que envolvem estratégias

para implementação do classificador SVM+ para classificação binária.

Mais recentemente, Cai e Cherkassky (2012) discutem estratégias efici-

entes de implementação do classificador SVM+ considerando problemas

multiclasses, resultado da tese de doutorado de Feng Cai (2011).

Ribeiro et al. (2010, 2012): no trabalho de Ribeiro et al. (2010), o problema
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de previsão de falências de empresas foi investigado por meio do para-

digma LUPI. Os autores afirmam que a taxa de falência aumentou nos

últimas anos e está se tornando mais difícil de estimar conforme as re-

lações empresariais se tornam mais complexas. Apesar de uma grande

variedade de técnicas aplicadas ao longo dos anos, nenhum método que

permitia incluir diferentes representações até então tinha sido conside-

rado nos modelos preditivos. Em vista disso, os autores utilizaram o

classificador SVM+ para a previsão de falências de empresas. Foi seleci-

onado um conjunto de dados sobre 1200 empresas francesas, representa-

das por vários indicadores financeiros (informação técnica) a respeito de 5

anos de operação (2002−2006). A informação privilegiada foi composta por

análises financeiras de especialistas. Os resultados experimentais indi-

cam um aumento significativo da acurácia do modelo com uso do SVM+

comparado a modelos que não incorporam informação privilegiada. Em

especial, há uma diminuição drástica de erros do tipo “falso negativo”,

ou seja, quando uma empresa com grande probabilidade de falência é

classificada como viável. Uma extensão deste trabalho é apresentada em

Ribeiro et al. (2012).

Feyereisl e Aickelin (2012): o uso do paradigma LUPI para tarefas de agru-

pamento foi investigado neste trabalho, sendo um resultado da tese de

doutorado de Jan Feyereisl (2010). Os autores propuseram a abordagem

aRi-MAX (Maximum Adjusted Rand Index), que utiliza informação privi-

legiada para obter um conjunto de modelos de agrupamento (partições)

de referência. Em seguida, são obtidas diversas partições a partir da in-

formação técnica. A abordagem aRi-MAX realiza, então, um processo de

seleção de modelos. O objetivo é identificar um modelo de agrupamento

proveniente da informação técnica que tenha alta correlação com algum

modelo de agrupamento de informação privilegiada. Para tal, o índice

Rand (Hubert e Arabie, 1985) é utilizado para comparar dois modelos de

agrupamento. A abordagem aRi-MAX foi avaliada em conjuntos artificiais

e com diversas execuções do k-means. Neste caso, a informação privile-

giada do problema consiste de regras sobre a distância entre exemplos

de um mesmo grupo. A informação técnica consiste de coordenadas no

plano cartesiano dos exemplos a serem agrupados. Os resultados indi-

cam que a abordagem aRi-MAX permite empregar a informação privile-

giada para selecionar modelos de agrupamento mais robustos, quando

comparado com agrupamento baseado apenas em informação técnica.
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A abordagem aRi-MAX é descrita em mais detalhes no Capítulo 5 desta

tese.

Fouad et al. (2012, 2013): no trabalho de Fouad et al. (2012), os autores

propuseram o uso de aprendizado de métricas como estratégia para in-

corporar informação privilegiada em algoritmos de classificação. Em um

esquema de classificação baseado em protótipos, no qual cada um dos

protótipos está associado a uma classe, um exemplo de teste é classifi-

cado de acordo com a classe do protótipo mais similar. Os protótipos são

obtidos, inicialmente, considerando a representação de informação téc-

nica. Em seguida, as relações de proximidades existentes no espaço de

informação privilegiada são extraídas e utilizadas para recalcular a im-

portância de cada característica (atributo) dos protótipos. Dessa forma,

ao calcular a similaridade entre um exemplo de teste e um protótipo, o

cálculo de proximidade leva em consideração a informação privilegiada

do problema. Este trabalho foi estendido para outros classificadores ba-

seado em distâncias em Fouad et al. (2013). Nas avaliações experimen-

tais realizadas, a tarefa de classificação utilizando a medida de distância

com informação privilegiada obteve melhores resultados de classificação

do que usando apenas informação técnica. Esses resultados motivaram

o trabalho sobre incorporar informação privilegiada em aprendizado de

métricas para tarefas de agrupamentos, detalhado no Capítulo 4 (Infor-

mação Privilegiada em Aprendizado de Métricas).

Yang e Patras (2013): neste trabalho os autores exploram o paradigma LUPI

para melhorar o estado da arte na área de detecção de características fa-

ciais (identificação de partes da face). Os conceitos propostos no SVM+

foram utilizados em uma abordagem chamada “Regression Forests”, que

emprega um comitê de árvores de decisão para detecção de característi-

cas faciais. Nesse caso, a informação privilegiada é utilizada para melho-

rar o critério de seleção de nós internos da árvore. Como informação pri-

vilegiada, os autores exploraram informações adicionais do problema que

só estão disponíveis na fase de treinamento, como o ângulo da cabeça,

expressão facial e o sexo da pessoa na imagem. A informação técnica

consiste de atributos extraídos pelo pré-processamento das imagens. Os

autores utilizam dois conjuntos de dados de benchmark para comparar

a abordagem proposta com algoritmos que são estado-da-arte na área,

e os resultados indicam que o uso da informação privilegiada melhorou
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significativamente a detecção de características faciais.

Sharmanska et al. (2013): neste trabalho os autores investigam o problema

de classificação de imagens com uso do paradigma LUPI. Neste caso,

foram explorados diversos tipos de informação privilegiada para as ima-

gens, como tags para informação contextual, anotações semânticas sobre

propriedades da imagem e caixas delimitadoras que focam objetos de in-

teresse na imagem. A avaliação experimental foi realizada em conjunto

de dados para classificação de diferentes espécies de animais. Além da

análise do SVM+ para a tarefa de classificação, também foi avaliado o

ranking produzido com base na confiança de classificação. O paradigma

LUPI, para este cenário, foi comparado com os algoritmos equivalentes

sem uso de informação privilegiada. Na maioria das avaliações, os auto-

res reportam um aumento significativo da acurácia de classificação. No

pior cenário, o uso de paradigma LUPI foi equivalente aos classificadores

tradicionais.

Serra-Toro et al. (2014): uma análise experimental da eficácia do paradigma

LUPI para aprendizado supervisionado, em particular, do classificador

SVM+ é discutida neste trabalho. Os autores discutem sobre alguns

aspectos práticos que determinam quando a informação privilegiada uti-

lizada para o problema pode ser útil. Os autores reproduziram os ex-

perimentos reportados em Vapnik e Vashist (2009) e, adicionalmente,

substituiram a informação privilegiada original por uma representação

composta por atributos aleatórios. O algoritmo SVM+ com informação

privilegiada original do problema ainda obtém resultados superiores em

comparação aos cenários alternativos analisados, porém, a incorpora-

ção de atributos aleatórios também apresenta um aumento da acurácia

quando comparado com o tradicional SVM . Este resultado foi explicado

pelo fato de que a segunda representação dos dados também tem a im-

portante função de reduzir um super ajuste do modelo aos dados durante

o treinamento (“overfitting”). Em particular, este efeito é mais aparente

quando o conjunto de dados de treinamento é relativamente pequeno,

cenário em que o uso de informação privilegiada se mostrou mais pro-

missor.

Lapin et al. (2014): neste trabalho é realizada uma comparação teórica entre

o classificador SVM+ e o classificador WSVM (Weighted SVM ) (Lauer e

Bloch, 2008). No classificador WSVM , assume-se que cada exemplo do

39



2.3. Aprendizado de Máquina com Informação Privilegiada

conjunto de treinamento possui um peso que determina sua importância.

Os pesos são geralmente fornecidos por especialistas do domínio do pro-

blema. Os autores apresentam uma discussão teória da conexão entre

essas duas abordagens, indicando que o SVM+ pode ser visto como um

caso especial do WSVM . Neste caso, a informação privilegiada pode ser

empregada de forma indireta para determinar a importância dos exem-

plos para o classificador WSVM . Por outro lado, os autores afirmam que

em problemas que possuem naturalmente múltiplas representações, o

uso do SVM+ é mais indicado.

Qi et al. (2014): neste trabalho os autores incorporam informação privilegi-

ada para o problema de rastreamento visual de exemplos. O problema

consiste em reconhecer um determinado exemplo que está em movimento

em várias imagens consecutivas. Tradicionalmente, o problema é tratado

como classificação binária tentando reconhecer se o exemplo está ou não

presente em determinados locais da imagem. Durante o treinamento, vá-

rias partes das imagens são utilizadas para compor exemplos positivos

e negativos para treinamento de um modelo de classificação. Nesses ca-

sos, o aspecto temporal (exemplo em várias imagens) não é considerada.

Os autores utilizam as imagens “futuras” do exemplo dentro do conjunto

de treinamento como informação privilegiada do problema para refinar o

modelo de classificação. Durante a etapa de teste, há apenas o exemplo e

a imagem atual (informação técnica). Os resultados experimentais repor-

tados indicam que modelos obtidos com apoio da informação privilegiada

obtém maior taxa de acerto durante o rastreamento visual de exemplos.

Os autores afirmam que este é um cenário típico em que a informação

privilegiada está acessível apenas durante a etapa de treinamento.

Na Tabela 2.1 é apresentado um resumo dos trabalhos discutidos nesta se-

ção. Para cada trabalho é informado o tipo principal do problema investigado.

É possível observar que o paradigma LUPI para agrupamento de dados ainda

é pouco explorado na literatura, especialmente para dados textuais. Conside-

rando os desafios existentes e resultados promissores reportados, o paradigma

LUPI para cenários não supervisionados é uma direção de pesquisa promis-

sora que é investigada neste trabalho.
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Tabela 2.1: Resumo dos principais trabalhos discutidos que abordagem o pa-
radigma LUPI em problemas de aprendizado de máquina.

Autor(es) Título Problema(s) Investigado(s)
Vapnik e Vashist (2009) A new learning paradigm: Learning using Classificação, Regressão,

privileged information Aprendizado de Métricas
Pechyony e Vapnik (2010) On the Theory of Learnining with Aspectos teóricos do

Privileged Information classificador SVM+
Pechyony e Vapnik (2011) Fast Optimization Algorithms for Classificação

Solving SVM+
Cai e Cherkassky (2012) Generalized SMO Algorithm for SVM-Based Classificação

Multitask Learning
Ribeiro et al. (2010) Financial distress model prediction using SVM+ Classificação,

Análise de Risco
Ribeiro et al. (2012) Enhanced default risk models with SVM+ Classificação,

Análise de Risco
Feyereisl e Aickelin (2012) Privileged information for data clustering Agrupamento de Dados,

Seleção de Modelos
Fouad et al. (2012) Learning Using Privileged Information Classificação,

in Prototype Based Models Aprendizado de Métricas
Fouad et al. (2013) Incorporating Privileged Information Classificação,

Through Metric Learning Aprendizado de Métricas
Yang e Patras (2013) Privileged information-based conditional Classificação,

regression forest for facial feature detection Características Faciais
Sharmanska et al. (2013) Learning to Rank Using Privileged Information Classificação de Imagens,

Ranking
Serra-Toro et al. (2014) Exploring some practical issues of SVM+: Classificação

Is really privileged information that helps?
Qi et al. (2014) A new classification model using privileged Classificação,

information and its application Rastreamento de exemplos
Lapin et al. (2014) Learning using privileged information: Classificação

SVM+ and weighted SVM

2.4 Considerações Finais

Em muitos problemas de aprendizado de máquina há informação adicional

a respeito dos dados que pode ser utilizada durante o treinamento do modelo

inicial. O paradigma LUPI permite melhorar a tarefa de aprendizado consi-

derando esta informação privilegiada durante a indução dos modelos, tanto

de classificação (Vapnik e Vashist, 2009) quanto de agrupamento (Feyereisl e

Aickelin, 2012). Estudos recentes indicam que a incorporação da informação

privilegiada permite a obtenção de modelos mais robustos, no qual o modelo

gerado (pela combinação de informação técnica e privilegida) deve classificar

um grande conjunto de exemplos descritos somente pela informação técnica

(Pechyony e Vapnik, 2010, 2011).

Em relação às tarefas de agrupamento de dados, o paradigma LUPI é uma

alternativa promissora para incorporar informação adicional, valiosa e especí-

fica de domínio. Neste paradigma, as múltiplas representação dos dados são

utilizadas de maneira mais realista, já que informação adicional de alto nível

sobre um determinado problema é naturalmente mais custosa e escassa, ge-
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ralmente limitada para um pequeno subconjunto dos exemplos. Aliado a este

desafio, uma organização hierárquica do conhecimento implícito nos textos

é desejável, uma vez que este tipo de organização permite a análise explo-

ratória dos dados em diversos níveis de abstração. Combinar as diferentes

representações que podem ser extraídas de dados textuais para aprendizado

de modelos de agrupamento hierárquico, bem como lidar com diferentes ní-

veis de importância e disponibilidade dessas representações é um tópico de

pesquisa em aberto.
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CAPÍTULO

3
Informação Privilegiada em
Agrupamento Hierárquico de
Textos

3.1 Considerações Iniciais

Estudos sobre extração e organização de conhecimento em dados textuais

têm recebido grande atenção nos últimos anos, especialmente após a populari-

zação de inúmeras aplicações web, nas diversas áreas do conhecimento, para

publicação e armazenamento de textos (Aggarwal e Zhai, 2012a). Embora da-

dos textuais sejam uma forma natural aos humanos para representação de

conhecimento, a falta de estrutura e a presença de ambiguidade os tornam

particularmente complexos para serem manipulados de forma automatizada

por algoritmos de aprendizado de máquina, sendo esse um ponto crítico para

tarefas de extração e organização de conhecimento (Miner et al., 2012). Nesse

sentido, a representação estruturada da informação textual é um relevante

desafio de pesquisa que tem sido explorado por diversas comunidades, como

Aprendizado de Máquina, Recuperação de informação e Mineração de Dados

e Textos.

Diferentes modelos para representação estruturada de dados textuais fo-

ram propostos na literatura nos últimos anos (Salton et al., 1996; Mladenic

e Grobelnik, 1998; Tan et al., 2002; Yang et al., 2003; Carvalho et al., 2010;

Aggarwal e Zhai, 2012a). No entanto, o modelo clássico bag-of-words ainda é a

principal representação para aplicações de uso geral (Aggarwal e Zhai, 2012a).

Neste modelo, os documentos textuais são representados por vetores em um

espaço m-dimensional, em que cada dimensão corresponde a uma palavra da

coleção textual. Em geral, um valor relacionado à frequência de cada palavra

é utilizado para indicar a importância das palavras nos documentos. Uma co-
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nhecida limitação do modelo bag-of-words é que a ordem em que as palavras

aparecem no texto não é preservada, prejudicando o aspecto semântico desta

representação. Por outro lado, existem técnicas para extração de termos com-

postos (formados por mais de uma palavra), como n-gramas e itemsets, que

são alternativas populares para amenizar esta limitação (Aggarwal e Zhao,

2013).

No contexto deste trabalho, o modelo bag-of-words é um exemplo típico

de informação técnica, pois possui as duas características principais descri-

tas por Vapnik e Vashist (2009): (1) baixo custo para extração da informação

e representação dos dados; e (2) alta disponibilidade tanto na etapa off-line
quanto on-line da tarefa de aprendizado. Por outro lado, a diversidade de

técnicas para pré-processamento de textos, em especial àquelas que incorpo-

ram conhecimento específico de domínio, proporciona diferentes alternativas

para representações que possam ser empregadas como informação privilegi-
ada. Considerando os tipos de informação privilegiada descritos por Vapnik

e Vashist (2009), neste trabalho focou-se em uma representação textual com-

posta por termos sugeridos/validados por usuários especialistas de domínio.

A obtenção desses termos é apoiada por uma estratégia conhecida como se-

leção interativa de termos, que utiliza aprendizado ativo para incorporar a

experiência dos usuários na representação dos textos. As principais contri-

buições relacionadas à extração e incorporação desta informação privilegiada

em tarefas de agrupamento de textos são apresentadas a seguir:

• Uma discussão dos estudos existentes para representação estruturada

dos textos é apresentada. Em particular, focou-se em trabalhos que

propuseram representações complementares ao modelo bag-of-words, ou

seja, que utilizam sequência de palavras (n-gramas e itemsets) como

forma para melhorar a compreensão dos termos extraídos. Um segundo

aspecto discutido é que a presença de termos específicos de domínio

permite um aumento significativo da qualidade de modelos de apren-

dizado de máquina. Este fato levou ao desenvolvimento de abordagens

para apoiar usuários na extração destes termos específicos de domínio.

Tais termos são utilizados, nesse trabalho de doutorado, para formar a

informação privilegiada do problema;

• Uma ferramenta proposta e desenvolvida neste trabalho, chamada AL2FIC

(Active Learning to Frequent Itemset-Based Clustering) (Marcacini et al.,

2012b), é apresentada como um meio para viabilizar a extração de informa-
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ção privilegiada a partir de coleções textuais. A ferramenta AL2FIC utiliza

itemsets extraídos dos textos como candidatos a compor informação pri-

vilegiada. Em contraste com o uso de termos simples da representação

bag-of-words, os itemsets são termos formados por conjuntos de palavras

que coocorrem juntas em vários documentos. Por exemplo, considerando

uma coleção textual composta por artigos científicos sobre inteligência

computacional, os itemsets “{aprendizado,máquina}” e “{agrupamento,da-

dos,multidescrição}” podem ser selecionados pelo especialista de domínio

para formar a representação textual de informação privilegiada. A ferra-

menta AL2FIC realiza a extração dos itemsets dos textos e os organiza

em grupos de acordo com a similaridade entre eles. Uma estratégia de

aprendizado ativo é aplicada para identificar e apresentar aos usuários

uma lista de itemsets candidatos mais representativos de cada grupo.

O usuário, por sua vez, seleciona os itemsets que considera mais inte-

ressantes de acordo com sua experiência de domínio (seleção interativa

de termos), formando-se então um conjunto de termos para compor a

informação privilegiada do problema; e

• Por fim é proposta uma abordagem para estender o paradigma LUPI

(Learning Using Privileged Information) de Vapnik e Vashist (2009) para

cenários não supervisionados, em particular, para agrupamento hierár-

quico de textos. A abordagem proposta é denominada LIHC (LUPI-Based
Incremental Hierarchical Clustering) (Marcacini e Rezende, 2013) e apre-

senta uma estratégia de consenso de agrupamentos para combinar mo-

delos de agrupamento provenientes da informação técnica e da informa-

ção privilegiada. Um cenário experimental foi configurado para avaliar

as diferentes variáveis envolvidas nesse processo, como (i) a influência

do número de itemsets utilizados para compor a informação privilegiada

do problema (número de consultas aos usuários), (ii) a importância de

cada representação textual (técnica e privilegiada) durante o aprendizado

de um modelo consensual, e (iii) a análise do ganho que a informação

privilegiada fornece ao modelo de agrupamento quando comparado com

uma abordagem baseada apenas em informação técnica. Os resulta-

dos experimentais fornecem evidências de que a informação privilegiada

aumenta significativamente a qualidade dos agrupamentos hierárquicos

obtidos, indicando que a abordagem proposta neste trabalho é uma al-

ternativa promissora para estender o paradigma LUPI para tarefas de

agrupamento.
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3.2 Representação Estruturada para Dados

Textuais

O modelo clássico bag-of-words para representação estruturada de da-

dos textuais é baseado no modelo espaço-vetorial, no qual cada documento

é um vetor em um espaço multidimensional, e cada dimensão é um termo

da coleção (Feldman e Sanger, 2006). Conforme comentado anteriormente,

na bag-of-words os termos são considerados independentes, formando um

conjunto desordenado em que a ordem de ocorrência das palavras não im-

porta. Na Tabela 3.1 é ilustrado um esquema da representação no modelo

espaço-vetorial, em que di corresponde ao i-ésimo documento, tj representa

o j-ésimo termo e aij é um valor que relaciona o i-ésimo documento com o

j-ésimo termo. Desta forma, cada documento pode ser representado como um

vetor ~di = (ai1, ai2, . . . , aim).

t1 t2 . . . tm

d1 a11 a12 . . . a1m
d2 a21 a22 . . . a2m
...

...
...

. . .
...

dn an1 an2 . . . anm

Tabela 3.1: Modelo espaço-vetorial para representação de dados textuais

Em relação ao valor da medida aij, em geral, há duas estratégias:

• um valor que indica se um determinado termo está presente ou não em

um dado documento; e

• um valor que indica a importância ou distribuição do termo ao longo da

coleção de documentos, por exemplo, o valor de TF (Term Frequency). Ou-

tras formas, baseadas em critérios de ponderação e normalização, podem

ser encontradas em Salton e Buckley (1988) e Lan et al. (2009). Entre

elas, destaca-se o critério TF-IDF (Term Frequency Inverse Document Fre-
quency) proposto por Salton et al. (1996), que leva em consideração tanto

o valor de TF quanto o valor de DF (Document Frequency).

Para lidar com a limitação da bag-of-words em relação à independência dos

termos na representação da coleção textual, diversos estudos investigam o uso

de n-gramas e itemsets, que são estratégias para identificar termos compostos

visando complementar (e às vezes substituir) o modelo bag-of-words.
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De acordo com Bekkerman e Allan (2004), n-gramas são termos compos-

tos formados por uma sequência de n palavras que ocorrem consecutivamente

em um texto. A definição do tamanho máximo de n é uma característica ex-

perimental, dependente da coleção textual. A frequência de ocorrência de n-
gramas nos textos é reduzida conforme o valor de n aumenta, o que pode ser

utilizado para aferir o valor máximo de n. Em geral, o uso de n-gramas para

representação de dados textuais é realizado de duas formas. Na primeira, são

utilizados n-gramas com n > 1, ou seja, considerando apenas termos compos-

tos. Na segunda, utiliza-se n ≥ 1, o que significa que os termos simples usados

na bag-of-words também estão contidos na representação com n-gramas. Uma

visão geral dos principais trabalhos e resultados experimentais envolvendo n-
gramas é apresentada a seguir.

Mladenic e Grobelnik (1998): neste trabalho é realizada uma avaliação ex-

perimental do uso de n-gramas como forma de enriquecer a representa-

ção bag-of-words, ou seja, com n ≥ 1. Os autores avaliaram o efeito de

diferentes valores de n em tarefas de classificação, com uso do algoritmo

Naïve Bayes, usando textos coletados a partir de páginas do Yahoo!. De-

vido ao grande número de n-gramas extraídos, foi utilizado um subcon-

junto de termos selecionado por meio da medida Odds Ratio (Forman,

2003). Entre os resultados obtidos, vale destacar que a acurácia de clas-

sificação foi melhorada quando n = 2 e n = 3, enquanto valores maiores

de n não obtiveram melhorias na acurácia de classificação.

Fürnkranz (1998): neste trabalho é apresentado um estudo similar ao de

Mladenic e Grobelnik (1998). A principal diferença é que a seleção de n-
gramas foi realizada por meio das medidas TF (Term Frequency) e DF (Do-
cument Frequency). A avaliação das representações foi realizada por meio

da respectiva taxa de acerto obtida por regras de classificação geradas

pelo algoritmo RIPPER. Nas duas coleções textuais utilizadas, Reuters-
21578 e 20-Newsgroups, a melhor configuração de n-gramas (TF = 5,

DF = 3 e n = 3) obteve uma redução de 2, 02% na taxa de erro de classifica-

ção quando comparado com as regras obtidas a partir da bag-of-words.

Tan et al. (2002): um estudo comparando termos simples da representação

bag-of-words com termos compostos por duas palavras, denominados

bigramas (n-gramas com n = 2), é discutido neste trabalho. Nas duas

coleções textuais da avaliação experimental, Yahoo! Science e Reuters-
21578, os autores reportaram que o emprego de bigramas levou a uma
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melhoria estatisticamente significativa na taxa de acerto de classificação,

com emprego do algoritmo Naïve Bayes. Ao contrário dos trabalhos an-

teriores, os autores deste estudo utilizaram uma estratégia mais robusta

para selecionar um subconjunto de bigramas, com base na medida Ga-
nho de informação (Forman, 2003). Este estudo indica o quão importante

é a tarefa de seleção dos termos para a qualidade da representação dos

textos, principalmente em algoritmos que assumem independência entre

os atributos, que é o caso do Naïve Bayes.

Carvalho e Cohen (2006): neste trabalho é realizado um estudo sobre uso

de n-gramas considerando o contexto da aplicação. Os autores discu-

tiram a tarefa de categorizar intenções de e-mails de uma organização,

por exemplo, agendar reuniões, realizar um pedido, submeter um rela-

tório e apresentar uma reclamação. A avaliação experimental indicou

que o uso de termos compostos dos n-gramas reduz em 26% a taxa de

erro desta categorização, quando comparado com uso de termos simples.

Em particular, as menores taxas de erros foram obtidas ao incorporar

bigramas (n = 2) e trigramas (n = 3) junto à representação bag-of-words.

Neste estudo também foi utilizada a medida Ganho de informação para

selecionar um subconjunto de n-gramas, bem como empregado um pré-

processamento apropriado para o domínio da aplicação, ou seja, para

a coleção de e-mails. Neste caso, durante o pré-processamento foram

extraídos termos relacionados aos dias da semana, pronomes de trata-

mento, expressões numéricas e nomes/extensões dos arquivos anexa-

dos. Este trabalho mostra a importância em considerar o contexto do

problema (domínio da aplicação) durante a seleção dos termos para a

qualidade da representação.

Li et al. (2008): neste trabalho é proposto e avaliado um algoritmo de agrupa-

mento de textos denominado CFWS (Clustering Based on Frequent Word
Sequences), que utiliza os n-gramas mais frequentes (aqueles que ocor-

rem em vários documentos acima de um determinado limiar) como can-

didatos a grupos. Em cada iteração do algoritmo CFWS, os grupos (n-
gramas) mais similares são unidos até atingir um determinado critério

de parada, por exemplo, o número de grupos desejado. Cada n-grama
possui um conjunto de documentos associado, que são os documentos

em que o n-grama ocorre. Assim, a similaridade entre os grupos é cal-

culada baseada na intersecção desses conjuntos. Os autores realizaram
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uma avaliação experimental em três bases textuais (Reuters-21578, CISI
e HARD-TREC), comparando o algoritmo CFWS com o algoritmo Bisecting
K-means utilizando a bag-of-words. Os resultados indicaram que o uso

de n-gramas empregado pelo CFWS obteve um modelo de agrupamento

com maior qualidade de acordo com o índice FScore. Outra vantagem

apontada pelos autores é que o uso de n-gramas em tarefas de agru-

pamento facilita a análise exploratória dos resultados, uma vez que os

termos compostos mais frequentes de cada grupo podem ser utilizados

como descritores do agrupamento.

Carvalho et al. (2010): neste trabalho há uma avaliação do emprego de n-
gramas no contexto de um sistema de recuperação de informação, es-

pecialmente, com uso de bigramas. Os autores propuseram uma abor-

dagem baseada no classificador SVM para identificar bigramas válidos e

não válidos em uma coleção de textos. Os bigramas válidos foram utiliza-

dos para melhorar o desempenho do sistema de recuperação de informa-

ção. Os autores mostraram que, em alguns domínios, a incorporação

de usuários especialistas para rotular manualmente os bigramas válidos

permitia uma melhora de até 50% da precisão do sistema de recupera-

ção de informação. Este trabalho mostra a importância em incorporar a

informação externa, via especialista de domínio, no processo de seleção

dos termos.

Aggarwal e Zhao (2013): em um dos trabalhos mais recentes sobre representa-

ção estruturada de dados textuais, os autores apresentaram um modelo

denominado DG (Distance Graphs) para representar as relações entre as

palavras da coleção textual. O modelo é baseado em um grafo, no qual

cada palavra da coleção textual é um nó e uma aresta direcionada é

criada para definir a coocorrência entre duas palavras. Assim, se uma

palavra i ocorre antes da palavra j, então uma aresta é criada com origem

em i para o destino j. O modelo DG possui um parâmetro de distância

máxima k entre as palavras i e j no texto. Neste caso, se duas palavras i e

j estão separadas por no mínimo k posições (duas palavras consecutivas

possui k = 1), então as palavras i e j são inseridas no grafo, formando-

se uma aresta. Por fim, cada aresta é ponderada usando a quantidade

de vezes que as duas palavras são contabilizadas em toda a coleção tex-

tual, considerando a distância máxima k. Os autores discutem a relação

entre a representação DG com n-gramas. No DG a força das relações en-
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tre palavras é computada considerando todos os documentos da coleção

(frequência absoluta), enquanto a identificação tradicional de n-gramas
é realizada documento por documento (frequência relativa). Outra dife-

rença é que o modelo DG possui apenas a relação entre duas palavras.

Cada aresta do grafo (com o seu respectivo peso) é utilizada como um

termo composto em um modelo espaço-vetorial, permitindo empregar al-

goritmos de aprendizado de máquina tradicionais. Os autores avaliaram

a representação DG tanto em tarefas de classificação quanto de agru-

pamento, mostrando resultados promissores em comparação ao uso de

termos simples, principalmente com k = 3.

Uma alternativa aos n-gramas é o emprego de itemsets para representar

termos compostos em coleções textuais. Nesse caso, os termos compostos

não são apenas formados por palavras consecutivas em um texto, mas tam-

bém por conjuntos de palavras que se repetem em vários documentos de uma

coleção textual. O uso de itemsets tem sido popular em tarefas de agrupa-

mento de textos, uma vez que o próprio itemset representa um tipo de grupo

de documentos, formado pela lista de documentos que contém o determinado

itemset. A seguir são discutidos alguns trabalhos que utilizam itemsets em

tarefas de agrupamento de textos.

Beil et al. (2002): neste trabalho foi introduzido o uso de itemsets para agru-

pamento de textos, no qual documentos que compartilham uma quan-

tidade significativa de itemsets são alocados em um mesmo grupo. Os

autores propuseram um algoritmo para agrupamento particional, cha-

mado FTC (Frequent Term-Based Clustering), e um algoritmo para agru-

pamento hierárquico chamado HFTC (Hierarchical Frequent Term-Based
Clustering). Uma avaliação experimental em três coleções textuais (Clas-
sic3, Reuters e WAP) mostrou que os dois algoritmos não apresentaram

resultados superiores, de acordo com o índice FSCORE, comparado ao tra-

dicional Bisecting k-means com uso da bag-of-words. No entanto, os au-

tores afirmaram que os resultados são competitivos e apresentam a van-

tagem de modelos de agrupamento mais compreensíveis aos humanos,

uma vez que os itemsets são utilizados como descritores dos grupos.

Fung et al. (2003): um algoritmo alternativo ao FTC e HTFC é apresentado

neste trabalho. Os autores propuseram o algoritmo FIHC (Frequent Itemset-
Based Hierarchical Clustering) que, de forma análoga aos algoritmos an-

teriores, obtém agrupamentos baseado na quantidade de itemsets com-
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partilhados por conjuntos de documentos. Os autores discutem que os

modelos de agrupamento obtidos pelo FTC e HTFC são sensíveis à es-

colha dos grupos iniciais. Já no FIHC, após a obtenção do modelo de

agrupamento, há uma etapa que faz uma nova alocação de documentos

aos grupos de acordo com o grau de compartilhamento de itemsets en-

tre eles. Desta forma, segundo os autores, o efeito de uma má escolha

inicial dos grupos pode ser contornado. Em uma avaliação experimen-

tal, o algoritmo FIHC obteve resultados significativamente superiores ao

FTC e HTFC, de acordo com o índice FSCORE. Porém, também não apre-

sentou melhora significativa quando comparado ao tradicional Bisecting
k-means com uso da bag-of-words.

Malik e Kender (2006): neste trabalho é apresentado um estudo sobre ou-

tras estratégias para extração de itemsets a partir dos textos. Nos tra-

balhos anteriores, os itemsets eram obtidos considerando a frequência

do conjunto de palavras na coleção textual. Em particular, o bem co-

nhecido algoritmo APRIORI (Agarwal e Srikant, 1994) é empregado para

extrair os itemsets frequentes, ou seja, àqueles que possuem frequência

maior do que um limiar predefinido (parâmetro denominado suporte). Já

neste trabalho, os autores propuseram o uso de diversas medidas para

avaliação da qualidade de um itemset, que são comumente empregadas

na área de extração de regras de associação. Além disso, também há a

eliminação de itemsets redundantes, ou seja, itemsets que ocorrem um

mesmo conjunto de documentos. Na prática, este trabalho pode ser visto

como uma estratégia de seleção de atributos aplicada para identificação

de termos compostos mais significativos. Os resultados experimentais

reportados indicam que a proposta é competitiva, em relação ao índice

FSCORE, quando comparados com algoritmos de agrupamento com base

na bag-of-words. No entanto, a escolha da melhor medida para selecio-

nar itemsets se mostrou um problema dependente da coleção textual, o

que torna a abordagem difícil de ser aplicada na prática.

Zhang et al. (2010): neste trabalho é apresentado uma avaliação dos méto-

dos anteriores sobre agrupamento baseado em itemsets em dois conjun-

tos de textos: um chinês e um inglês. Uma nova abordagem, denomi-

nada MC (Maximum Capturing), também é proposta visando melhorar o

cálculo de similaridade entre documentos com base nos itemsets. En-

quanto os trabalhos anteriores definiam que a similaridade entre docu-
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mentos e grupos de documentos era basicamente a quantidade de item-
sets compartilhados, os autores deste trabalho apresentam uma medida

de similaridade baseada em três componentes: (1) quantidade de item-
sets compartilhados; (2) o peso de cada itemset; e (3) medida assimétrica

de similaridade. O peso dos itemsets foi obtido de acordo com a frequên-

cia relativa dos mesmos na coleção textual. Já o uso de uma medida

assimétrica de similaridade foi justificado pelo fato que cada documento

possui quantidades diferentes de itemsets. Os resultados experimentais

mostraram que o uso da abordagem MC obtém resultados superiores aos

algoritmos previamente propostos, de acordo com o índice FSCORE, porém

com a ressalva de que não foi realizada uma avaliação com várias cole-

ções textuais nem uma comparação com algoritmos de agrupamento com

base na bag-of-words.

Rossi e Rezende (2011): neste trabalho são explorados critérios para seleção

de um conjunto de itemsets significativos baseado em medidas de vali-

dação comumente utilizadas em regras de associação. As representações

obtidas pelos itemsets selecionados por cada medida foram avaliadas em

nove coleções textuais, com uso de algoritmos de agrupamento hierárqui-

co e o índice FSCORE para análise da qualidade do agrupamento. Embora

os resultados experimentais reportados indicassem que o uso de item-
sets, após a etapa de seleção, leva a uma ligeira melhora da qualidade

do agrupamento, não foi possível afirmar que tal melhora é estatistica-

mente significativa quando comparado com agrupamento a partir da bag-
of-words. No entanto, uma segunda avaliação foi realizada com usuários

especialistas de domínio que avaliaram a qualidade dos descritores dos

agrupamentos. Neste caso, os usuários especialistas indicaram que o

uso de itemsets melhora de forma significativa a interpretação dos mo-

delos de agrupamento, quando comparado ao uso de termos simples da

bag-of-words.

Os trabalhos discutidos até o presente momento apresentam e avaliam

representações alternativas ou complementares à bag-of-words. Ao sumari-

zar os resultados obtidos por esses trabalhos, é possível estabelecer os cená-

rios em que o uso de n-gramas ou itemsets permite melhorar a qualidade da

representação dos textos:

• Quando há uma estratégia robusta para seleção dos termos compos-

tos mais significativos, utilizando-os para complementar a representação
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bag-of-words;

• Quando a compreensibilidade da representação é um requisito impor-

tante para a aplicação em questão, por exemplo, ao uso de descritores

para modelos de agrupamento; e

• Quando há incorporação de conhecimento externo, como interação

com usuários especialistas de domínio, para identificar os termos com-

postos mais adequados para a representação dos dados textuais.

Em vista disso, uma direção de pesquisa denominada de “Seleção Inte-

rativa de Termos” tem reportado resultados promissores relacionados a se-

leção, compreensibilidade e uso de conhecimento externo para melhorar a

representação de dados textuais, conforme descrito na próxima seção.

3.3 Seleção Interativa de Termos

Seleção Interativa de Termos é uma forma promissora para incluir a expe-

riência dos usuários em tarefas de agrupamento de textos (Hu et al., 2011;

Nourashrafeddin et al., 2013). Ao contrário das estratégias de agrupamento

que necessitam de um conjunto inicial de restrições Must-Link e Cannot-Link,

a seleção interativa de termos apresenta para os usuários um solução inicial

de agrupamento, onde cada grupo possui um conjunto de termos associa-

dos (descritores dos grupos). Os usuários podem, então, selecionar os termos

mais interessantes de acordo com sua experiência e intuição sobre o domí-

nio do problema. Esta etapa de seleção dos termos é apoiada por técnicas de

aprendizado ativo para minimizar o número de interações com o usuário, bem

como prover um conjunto adequado de termos candidatos (Raghavan et al.,

2005). Após a interação com os usuários, os grupos podem ser refinados, con-

siderando os termos selecionados para aproximar o modelo de agrupamento

às expectativas dos usuários.

O primeiro estudo de seleção interativa de termos em dados textuais foi

introduzido por Raghavan et al. (2005) para apoiar tarefas de classificação.

Os autores utilizaram uma técnica de aprendizado ativo, baseado em crité-

rios de seleção de atributos, para extrair um conjunto de termos para análise

dos usuários. A partir da interação com os usuários, a importância dos ter-

mos na representação estruturada dos dados textuais é redefinida, ou seja,

o peso dos termos selecionados é aumentado em detrimento dos termos não

selecionados. Os resultados experimentais, baseados no classificador Naïve
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Bayes, indicaram que humanos possuem boa intuição para identificar termos

relevantes, até mesmo quando os usuários não são especialistas do domínio.

No trabalho de Hu et al. (2011) foi proposto uma abordagem para sele-

ção interativa de termos em tarefas de agrupamento. Nesta abordagem, um

modelo de agrupamento inicial é obtido e, para cada grupo, é apresentada

uma lista dos termos melhores ranqueados. O ranking é computado com base

em uma técnica de aprendizado ativo, geralmente empregando um critério de

seleção de atributos. Os usuários podem, então, explorar a lista de termos

e indicar quais serão aceitos de acordo com seu conhecimento prévio a res-

peito do domínio. Os termos selecionados recebem um aumento de seu peso

(sua relevância) na representação estruturada da coleção textual. Na última

etapa, o algoritmo de agrupamento é executado novamente considerando os

novos pesos, obtendo-se assim um modelo de agrupamento mais próximo às

expectativas do usuário.

Para realizar uma avaliação experimental mais robusta, Hu et al. (2011)

propuseram uma estratégia de simulação de usuários. Neste caso, os usuá-

rios simulados têm acesso a uma organização de referência da coleção textual,

o que permite calcular o quão adequado um termo é para um determinado

grupo. Os resultados experimentais reportados indicam que o uso da sele-

ção interativa de termos permite uma melhora significativa dos modelos de

agrupamento, quando comparado com outras técnicas não supervisionadas

de seleção de termos. No entanto, os autores ressaltam que o desempenho

da abordagem proposta depende da definição empírica de alguns parâmetros,

como o número máximo de consultas aos usuários e em até que ponto é inte-

ressante aumentar o peso dos termos selecionados na representação.

Mais recentemente, Nourashrafeddin et al. (2013) propuseram uma estra-

tégia de agrupamento de termos, na qual termos correlacionados são alocados

em um mesmo grupo. Na primeira etapa do método proposto, os termos mais

representativos de cada grupo são apresentados ao usuário, ou seja, há uma

etapa de seleção interativa de termos. O conjunto de termos selecionados,

chamado de “termos chaves”, é empregado para inicializar um novo modelo

de agrupamento, em que os documentos são alocados aos termos chaves cor-

respondentes. Os autores discutem que o método proposto obtém modelos de

agrupamento superiores aos métodos de seleção de termos tradicionais, sendo

uma evidência de que a incorporação do conhecimento dos usuários melhora

significativamente a qualidade do agrupamento. Um segundo aspecto discu-

tido no trabalho é que a qualidade da interface (ferramenta de software) de
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interação com os usuários é um ponto crítico da seleção interativa de termos.

Neste sentido, os autores exploram o uso de uma nuvem de termos, um mapa

bidimensional em que os termos considerados mais relevantes pela técnica de

aprendizado ativo são apresentados com maior destaque visual aos usuários.

Apesar das diferenças pontuais entre os estudos apresentados, um aspecto

importante que é comum a todos os trabalhos sobre seleção interativa de ter-

mos é que é mais intuitivo aos usuários fornecerem “feedback” ao modelo de

agrupamento quando há uma interação no nível dos termos, quando compa-

rado ao fornecimento das restrições do tipo Must-Link e Cannot-Link neces-

sários para agrupamento com restrições. Além disso, os termos selecionados

representam uma informação rica a respeito do domínio do problema que ge-

ralmente são mais eficazes para melhorar a qualidade do agrupamento do que

a informação embutida em conjuntos de restrições (Hu et al., 2012). Desta

forma, no contexto deste trabalho, o conjunto de termos selecionados pelos

usuários é tratado como informação privilegiada do problema.

3.4 A Ferramenta AL2FIC para Extração de

Informação Privilegiada

Para viabilizar a extração de informação privilegiada a partir de dados tex-

tuais, neste trabalho foi proposta e desenvolvida uma ferramenta para seleção

interativa de termos denominada AL2FIC (Active Learning to Frequent Itemset-
Based Clustering) (Marcacini et al., 2012b). Uma vez que a qualidade e a

interpretação dos termos são pontos importantes para a seleção interativa de

termos, principalmente pela perspectiva dos usuários, na ferramenta AL2FIC

são utilizados itemsets durante a seleção interativa de termos. Conforme co-

mentado na Seção 3.2, os itemsets são termos compostos que contribuem no

aspecto semântico da representação estruturada dos dados textuais. Uma téc-

nica de aprendizado ativo para minimizar o número de consultas aos usuários

é implementada na ferramenta AL2FIC, com o objetivo de identificar e apre-

sentar apenas os itemsets mais representativos ao usuário durante a etapa da

seleção interativa dos termos.

A extração de informação privilegiada por meio da ferramenta AL2FIC pos-

sui três etapas: (A) agrupamento baseado em itemsets, (B) seleção interativa

de termos, e (C) extração de uma nova representação estruturada baseada

nos itemsets selecionados. Na Figura 3.1 são ilustrados as três etapas deste

processo, descrito em mais detalhes a seguir.
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Informação Técnica

Doc 1

...

Doc 2

Doc n

a11 a12 a1m

a21 a22 a2m

an1 an2 anm

a13

a23

an3

...
...

...
...

.
   .
      .

.  .  .

.  .  .

.  .  .

Bag-of-words

Informação Privilegiada

Doc 1

...

Doc 2

Doc n

b11 b12 b1r

b21 b22 b2r

bn1 bn2 bnr

b13

b23

bn3

...
...

...
...

.
   .
      .

.  .  .

.  .  .

.  .  .

Itemsets

itemset

itemset

itemset

itemsetitemset

itemsetitemset

itemset

itemset

itemset

itemset

itemset

itemset
itemset

itemset
itemset

itemset

itemset

itemset

Interação com Usuário

Usuários

Seleção de
Itemsets

AA

BB

CC

Agrupamento de Itemsets

Figura 3.1: Etapas do processo de extração de informação privilegiada por
meio da ferramenta AL2FIC: (A) agrupamento baseado em itemsets, (B) seleção
interativa de termos, e (C) extração de uma nova representação estruturada
baseada nos itemsets selecionados.

Na primeira etapa, uma representação estruturada dos dados textuais ba-

seada na bag-of-words é utilizada como entrada, representando a informação

técnica do problema. Relembre que nesta representação, dada uma coleção

textual D com n documentos e m termos simples, D = {d1, d2, ..., dn}, cada do-

cumento i é definido como um vetor de termos ~di = {t1, t2, ..., tm}, onde tj é um

valor que indica a importância do termo j no documento di. Para a extração

dos itemsets, esta representação é transformada para um formato binário, ou

seja, que indica apenas a ausência ou presença do termo no documento. Na

ferramenta AL2FIC é utilizada o algoritmo Apriori (Agarwal e Srikant, 1994)

para extrair um conjunto de itemsets F = {f1, f2, ..., fr}. No contexto deste tra-

balho, cada itemset é definido como uma tripla fs = (Ws, Ts, ~fs), em que Ws é o

termo composto que identifica o itemset, Ts é um conjunto de documentos em

que o itemset ocorre, e

~fs =
1

|Ts|
∑
∀~d∈Ts

~d (3.1)

é um vetor médio que sumariza o itemset considerando todos os termos sim-

ples – de informação técnica – que estão presentes nos documentos do con-

junto Ts.
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O agrupamento dos itemsets é baseado no conjunto de vetores {~f1, ~f2, ..., ~fr}.
Observe que, com esta representação no modelo espaço-vetorial, algoritmos

tradicionais de agrupamento de textos podem ser empregados. No caso da

ferramenta AL2FIC, é empregado o algoritmo de agrupamento particional k-

means, em que k (número de grupos) irá representar o número máximo de

interações/consultas com o usuário.

Na segunda etapa do processo, a seleção interativa de termos recebe como

entrada uma partição P = {C1, C2, ..., Ck} e é definido um ranking considerando

os itemsets mais relevantes de cada grupo. Para calcular esta relevância, foi

proposto o critério definido na Equação 3.2:

score(fs, Cl) = |Ts| ×

(
~fs · ~cl
‖~fs‖‖~cl‖

)
(3.2)

Neste caso, a importância de um itemset é baseada no número de documentos

em que o itemset ocorre (|Ts|), e na proximidade do itemset ao centroide ~cl do

grupo Cl em que está alocado. Em resumo, se um itemset fs possui alta cober-

tura no conjunto de dados e está alocado de forma apropriada em seu grupo

(próximo ao centro do grupo), então fs irá obter uma pontuação alta e boa

posição no ranking. Os usuários, então, selecionam os itemsets mais apropri-

ados de cada grupo considerando sua experiência no domínio do problema e

com apoio do ranking obtido.

Finalmente, na última etapa os itemsets selecionados são utilizados para

extrair uma nova representação estruturada dos textos, ou seja, a informação

privilegiada do problema. Neste caso, cada itemset fs possui um peso que de-

fine sua importância em relação a um determinado documento di, computado

por meio da correlação cosseno definida na Equação 3.3:

peso(di, fs) =
~fs · ~di
‖~fs‖‖~di‖

(3.3)

Quanto mais próximo de 1 for o peso(di, fs), maior a importância do itemset ao

documento. Caso contrário, o valor do peso se aproxima de 0.

Na Figura 3.2 é ilustrada a interface da ferramenta AL2FIC em uma cole-

ção textual composta por artigos sobre recuperação de informação, visualiza-

ção de dados, algoritmos paralelos, redes de computadores e acessibilidade

web. No Passo 1 é apresentada a lista de itemsets com melhores posições no

ranking de um determinado grupo para análise dos usuários. No Passo 2 é

apresentado um exemplo da nova representação textual baseada nos itemsets
selecionados, ou seja, a informação privilegiada do problema. Neste exemplo,
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foram selecionados cinco termos compostos para a representação de informa-

ção privilegiada: “sensor network”, “volume image”, “document retrieval”, “web
development”, e “queries search”. Tais termos representam os temas existen-

tes na coleção textual explorada, ou seja, são termos específicos do domínio.
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Figura 3.2: Visão geral da interface da ferramenta AL2FIC utilizada para ex-
trair informação privilegiada em coleções textuais.

A representação textual de informação privilegiada obtida pela ferramenta

AL2FIC pode ser empregada em diversas tarefas relacionadas à extração e or-

ganização do conhecimento. É por meio do desempenho dessas tarefas que

é possível aferir a real eficácia da seleção interativa dos termos. Como o ob-

jetivo deste trabalho é investigar o paradigma LUPI (Learning Using Privileged
Information) em cenários não supervisionados, a informação privilegiada ex-

traída pela ferramenta AL2FIC é incorporada em um modelo de agrupamento,

conforme discutido a seguir.

3.5 Abordagem Proposta: LIHC

Nesta seção é apresentada a abordagem LIHC (LUPI-Based Incremental Hie-
rarchical Clustering) (Marcacini et al., 2013; Marcacini e Rezende, 2013), pro-

posta para incorporar informação privilegiada em agrupamento hierárquico

de textos. A abordagem LIHC permite utilizar as duas representações textuais
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do problema, informação técnica e informação privilegiada, durante o apren-

dizado de um modelo de agrupamento inicial. Os documentos que não estão

representados na informação privilegiada, ou novos documentos apresenta-

dos ao modelo, são inseridos no agrupamento por meio de uma estratégia de

agrupamento incremental.

Um dos pontos chaves da abordagem LIHC é o uso de consenso de agrupa-

mentos para aprendizado do modelo inicial. Como discutido em Jain (2010),

cada algoritmo de agrupamento possui um viés particular em relação ao mo-

delo de agrupamento que será induzido, que geralmente é limitado. O uso

de consenso de agrupamentos é uma estratégia útil para contornar este pro-

blema, permitindo combinar diferentes soluções de agrupamento e represen-

tações dos textos em uma solução única e potencialmente mais robusta de

agrupamento (Jain, 2010).

3.5.1 Estratégia para Consenso de Agrupamentos

Na abordagem LIHC é proposto a seguinte estratégia para consenso de

agrupamentos:

1. Considere o conjunto com m documentos

X = {( ~x1, ~x∗1), ..., ( ~xm, ~x∗m)}, ~xi ∈ χ, ~x∗i ∈ χ∗,

e que |χ| e |χ∗| representam, respectivamente, a quantidade de termos

nas representações textuais de informação técnica χ e informação privi-

legiada χ∗. Em seguida, são extraídas diversas partições de dados, por

meio da execução de vários algoritmos de agrupamento, tanto no espaço

de informação técnica quanto no espaço de informação privilegiada;

2. As partições provenientes de cada representação são sumarizadas por

meio de uma matriz de coassociação, cujos elementos são definidos como
aij
p

, em que aij representa o número de vezes que os documentos i e j

são alocados juntos em um mesmo grupo, considerando as p partições

de uma determinada representação (informação técnica ou informação

privilegiada);

3. Assim, são obtidas duas matrizes de coassociação: Mtec obtida a partir da

representação textual de informação técnica (tradicional bag-of-words) e

Mpri obtida a partir da representação textual de informação privilegiada

(obtida, por exemplo, por meio da ferramenta AL2FIC);
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4. A matriz de coassociação final MF , que combina a informação técnica e

informação privilegiada, é definida conforme a Equação 3.4:

MF = αMtec + (1− α)Mpri (3.4)

O parâmetro α (0 ≤ α ≤ 1) indica o Fator de Contribuição (importância)

de cada representação para o consenso de agrupamentos; e

5. A matriz MF representa uma nova relação de similaridade entre os do-

cumentos. Assim, para obter o agrupamento hierárquico consensual, a

abordagem LIHC utiliza o algoritmo de agrupamento aglomerativo UPGMA

a partir de MF . O agrupamento resultante representa o aprendizado do

modelo inicial do paradigma LUPI para o cenário não supervisionado.

Após o aprendizado do modelo inicial, com a combinação da informação

técnica e informação privilegiada por meio de um agrupamento consensual,

os documentos que não pertencem à representação textual de informação pri-

vilegiada, ou novos documentos da coleção, são apresentados e inseridos ao

modelo. A inserção é realizada de maneira incremental, utilizando uma estra-

tégia de agrupamento incremental top-down (da raiz para as folhas). Um novo

documento é inserido no grupo mais similar, por exemplo, por meio da simi-

laridade entre documento e centroide do grupo. O processo avança até que o

documento encontre um grupo folha no agrupamento hierárquico (Marcacini

et al., 2012c).

3.5.2 Aspectos Teóricos

A abordagem LIHC (LUPI-Based Incremental Hierarchical Clustering) é apre-

sentada como uma extensão do paradigma de aprendizado de máquina base-

ada em informação privilegiada para cenários não supervisionados, em par-

ticular, para tarefas de agrupamento de textos. Para tal, assume-se que a

informação privilegiada proveniente da seleção interativa de termos da ferra-

menta AL2FIC está disponível apenas durante o aprendizado do modelo inicial.

Esta é a situação mais comum em tarefas de agrupamento, uma vez que a

consulta aos usuários geralmente é realizada em um cenário off-line em uma

amostra representativa de textos do domínio do problema. O modelo inicial é

utilizado na etapa on-line para agrupar o restante de documentos de informa-

ção técnica. Como todo processo de aprendizado incremental, com o passar

do tempo o modelo inicial poderá sofrer uma degradação, uma vez que novos
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conhecimentos podem surgir. Também é importante observar que, na pre-

sença de nova informação privilegiada, o aprendizado do modelo inicial pode

ser repetido.

Em relação à complexidade da abordagem LIHC, é importante lembrar que

algoritmos de agrupamento hierárquico usualmente possuem complexidade

quadrática de tempo. No entanto, o aprendizado do modelo inicial geralmente

é aplicada em uma amostra de textos que estão representadas em ambas as

representações de informação técnica e informação privilegiada. Em situa-

ção práticas, é importante que tanto a extração da informação privilegiada

quanto o aprendizado do modelo inicial seja realizada a partir de uma amos-

tra representativa do domínio. Para tal, técnicas para identificar um conjunto

de documentos representativos podem ser empregadas (Bonin et al., 2014).

Assim, dada uma amostra de tamanho m de uma coleção com n documen-

tos, a complexidade total da abordagem LIHC é Oini(s)
2 + Oinc(nk). Neste caso,

Oini(s)
2 é a complexidade para aprendizado do modelo inicial, e Oinc(nk) é a

complexidade para a etapa de agrupamento incremental, em que k representa

o número de grupos e subgrupos do modelo inicial. Considerando as variáveis

dominantes do problema, e assumindo que m << n, a complexidade de tempo

é linear com respeito tanto a n e k.

3.6 Análise Experimental

Para verificar a eficácia da abordagem LIHC em incorporar informação pri-

vilegiada em aprendizado não supervisionado, foi realizada uma avaliação ex-

perimental com o objetivo de elucidar as seguintes questões:

1. Qual a influência da quantidade de itemsets selecionados (número de

consultas aos usuários pela ferramenta AL2FIC durante a extração de

informação privilegiada) em relação à acurácia do modelo de agrupa-

mento inicial?

2. Qual a influência do parâmetro Fator de Contribuição (α) durante o con-

senso de agrupamentos? Em outras palavras, qual a importância de cada

representação (informação técnica e informação privilegiada) durante o

aprendizado do modelo inicial?

3. Qual o ganho obtido na acurácia do modelo de agrupamento final (após

a inserção incremental de todos os documentos) da abordagem LIHC,
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quando comparada com uma estratégia baseada apenas em informação

técnica?

Para responder as questões 1 e 2, foi realizada uma análise de parâmetros

da abordagem LIHC em seis coleções textuais retiradas da Biblioteca Digital

da ACM1. As coleções são compostas por artigos de Ciência de Computação,

uma temática que facilita (para o autor da tese) analisar subjetivamente a

qualidade dos itemsets extraídos. Além disso, a Biblioteca Digital da ACM

possui categorias de referência que permitem avaliar objetivamente a quali-

dade dos modelos de agrupamento. Para responder a questão 3, foi realizada

uma avaliação experimental comparando a abordagem LIHC com uma aborda-

gem tradicional de consenso de agrupamentos utilizando apenas informação

técnica (bag-of-words). Tal avaliação foi realizada em dez coleções textuais de

benchmark frequentemente utilizadas em tarefas de agrupamento de textos.

Os detalhes das coleções textuais, configuração experimental e discussão dos

resultados são apresentados nas próximas seções.

3.6.1 Configuração dos Experimentos

O consenso de agrupamentos utilizado na abordagem LIHC possui o pa-

râmetro α denominado Fator de Contribuição, que determina a importância

de cada representação textual durante o consenso de agrupamentos. Foram

analisados 11 possíveis valores para o parâmetro α: 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6,

0.7, 0.8, 0.9 e 1. Quando α = 0 significa que o consenso de agrupamentos está

utilizando apenas a informação técnica do problema. Por outro lado, quando

α = 1 significa que o consenso de agrupamentos está utilizando apenas a

informação privilegiada. Quando 0 < α < 1, então as duas representações

textuais são utilizadas, cada uma com determinado nível de importância.

Para realizar o consenso de agrupamentos é necessário obter diversas par-

tições dos dados de ambas as representações. Neste trabalho foram utiliza-

das diversas execuções do algoritmo k-means, com diferentes inicializações

e números de grupos (k). Em particular, os valores de k foram selecionados

aleatoriamente entre {2, 3, ...,
√
m}, em que m é o número de documentos utili-

zados para aprendizado do modelo inicial. A medida de similaridade cosseno

foi utilizada no algoritmo k-means. Cada matriz de coassociação é compu-

tada a partir de 100 partições. A avaliação da qualidade do modelo de agru-
1ACM Digital Library: http://dl.acm.org/
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pamento hierárquico é realizada com uso da medida FSCORE (ver Capítulo 2,

Seção 2.2.3).

Por fim, para analisar o efeito da quantidade de itemsets selecionados em

relação à qualidade do modelo inicial, foram avaliados os seguintes números

de consultas aos usuários: 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400 e 500. Devido

ao grande número de variáveis envolvendo a configuração experimental, bem

como a necessidade de executar repetidamente os experimentos para anali-

sar a estabilidade das soluções obtidas, foi adotada uma técnica para simular

interações do usuário durante a seleção interativa de termos, conforme apre-

sentado a seguir.

3.6.2 Simulando Interações com o Usuário

O processo de simulação é baseado no conhecimento prévio a respeito das

categorias dos documentos, seguindo a estratégia apresentada em outros es-

tudos sobre seleção interativa de termos (Hu et al., 2011; Nourashrafeddin

et al., 2013). Neste caso, quando a lista de itemsets é apresentada para cada

grupo, o processo de simulação irá escolher o itemset que apresenta menor

entropia de acordo com a Equação 3.5.

entropy(fs) =
c∑

z=1

−|Lz ∩ Ts|
|Ts|

log

(
|Lz ∩ Ts|
|Ts|

)
(3.5)

Nesta equação, Ts representa o conjunto de documentos cobertos pelo itemset
fs, Lz é o conjunto de documentos que pertence a uma determinada categoria z

do conjunto de documentos, e c é o número total de categorias. Um valor baixo

de entropia indica que o itemset representa bem uma determinada categoria.

É importante observar que o processo de simulação dos usuários não é

livre de erros, sendo que mesmo em um processo simulado alguns itemsets
selecionados podem representar ruído ou serem irrelevantes. Note que o ran-

king de itemsets é obtido de forma não supervisionada considerando apenas

a estrutura do agrupamento de itemsets (não há consulta às categorias de

referência). Além disso, o próprio algoritmo de agrupamento utilizado para

organizar os itemsets em k grupos é suscetível a obter soluções fracas (ótimos

locais).

3.6.3 Análise de Parâmetros

A avaliação experimental para análise dos parâmetros, como o número de

itemsets selecionados e o Fator de Contribuição (parâmetro α), é realizada

63



3.6. Análise Experimental

considerando seis coleções textuais compostas por artigos da área da Ciên-

cia da Computação. Os artigos foram coletados a partir da Biblioteca Digital

da ACM2. Na Tabela 3.2 é apresentado um sumário dessas coleções textuais.

Cada coleção textual é organizada em cinco categorias de referência. Os do-

cumentos foram pré-processados com uso da ferramenta JPretext3. Foram

removidos as stopwords e o algoritmo de Porter foi aplicado para radicalização

dos termos. Além disso, os termos que ocorrem em menos de dois docu-

mentos foram removidos. A saída desta etapa de pré-processamento é uma

representação textual de informação técnica (bag-of-words) com uso da me-

dida TFIDF para ponderação dos termos.

Tabela 3.2: Detalhes das Coleções Textuais usadas na Análise de Parâmetros.

Temas da Coleções Textuais #Documentos #Termos
Databases Systems and Simulations 469 1964
Eletronic Society and Data Management 416 1620
Information Retrieval and Networking 394 1608
Software and Data Visualization 399 1854
Theory of Computing and Education 471 1977
Web and Data Mining 497 1953

Na Figura 3.3 é apresentada uma análise geral dos parâmetros α (Fator de

Contribuição) e do número de itemsets selecionados, nas seis coleções textu-

ais. Nestes resultados, observa-se que quanto maior o valor da medida FSCORE,

mais escura é a cor da célula. Dessa forma, é possível comparar visualmente

a acurácia do modelo de agrupamento conforme a variação dos dois parâme-

tros. O teste estatístico de Wilcoxon foi aplicado para comparar se determi-

nada configuração obtém resultados superiores à configuração de referência.

Nesse caso, a configuração de referência é o consenso de agrupamento sem

uso de informação privilegiada (α = 0). Valores sublinhados indicam as con-

figurações que obtiveram resultados superiores à de referência, com 95% de

confiança.

Os resultados experimentais desta análise dos parâmetros fornecem evi-

dências de que a incorporação de informação privilegiada permite aumentar

significativamente a qualidade do modelo de agrupamento inicial. Em par-

ticular, os valores da medida FSCORE aumentam em praticamente todos os

cenários quando o Fator de Contribuição (α) está definido no intervalo [0.4,

0.7], sugerindo a escolha de valor balanceado para definir a importância da
2Biblioteca Digital da ACM: http://dl.acm.org
3JPretext: http://sites.labic.icmc.usp.br/torch/msd2011/jpretext/
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Figura 3.4: Valores FSCORE para consenso de agrupamentos considerando 100
itemsets na representação textual de informação privilegiada.
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Figura 3.5: Valores FSCORE considerando diferentes níveis de consulta aos
usuários para cada coleção textual.

informação técnica e informação privilegiada durante o consenso de agrupa-

mentos. A Figura 3.4 ilustra melhor esse aspecto (a quantidade de itemsets
selecionado foi fixada em 100).

Finalmente, na Figura 3.5 é apresentada uma comparação dos valores

FSCORE em relação a quatro diferentes níveis de consultas ao usuário: zero

(em que não há interação seletiva de termos), 5 − 50, 75 − 150 e 200 − 500.
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Para esta análise, foi utilizado um valor balanceado para o Fator de Contri-

buição, ou seja, α = 0.5. Uma análise estatística desses resultados revela que

(200 − 500, 75 − 150) > 5 − 50 > Zero, em que a ordem dos níveis de consulta

aos usuários reflete a posição no rank e “>” indica diferença estatisticamente

significativa. Em todos os casos, a incorporação de informação privilegiada

aumenta a qualidade do modelo inicial, mesmo quando poucos itemsets são

obtidos pela seleção interativa de termos.

3.6.4 Agrupamento Hierárquico Incremental

Na seção anterior foi realizada uma análise dos parâmetros da abordagem

LIHC. Nesta seção, é apresentada uma avaliação experimental de todo o pro-

cesso de agrupamento, desde o aprendizado do modelo inicial (etapa off-line) e

o agrupamento hierárquico incremental (etapa on-line).

Considerando os resultados experimentais da análise de parâmetros do

LIHC, a incorporação da informação privilegiada se mostrou efetiva durante

o aprendizado do modelo de agrupamento inicial, o que corresponde à etapa

off-line do paradigma de aprendizado LUPI (Learning Using Privileged Informa-
tion). Conforme estabelecido no paradigma LUPI, a fase on-line é responsável

para que o restante dos documentos (representados apenas pela informação

técnica) sejam incorporados ao modelo inicial. No contexto deste trabalho,

a etapa on-line é apoiada por uma estratégia de agrupamento incremental,

comparando-se a similaridade cosseno entre novos documentos e os centroi-

des dos grupos e subgrupos existentes na hierarquia.

Com base nos resultados da análise de parâmetros, foi definida a seguinte

configuração para esta avaliação experimental: α = 0.5 que define um Fator

de Contribuição balanceado em relação à importância das representações de

informação técnica e informação privilegiada; e número máximo de itemsets
igual a 150, que define a quantidade de termos selecionados para constituir a

informação privilegiada.

A avaliação experimental foi realizada com base em 10 coleções textuais de

benchmark comumente utilizadas na análise de agrupamento de textos. Os

textos foram pré-processados por meio da ferramenta JPretext, com remoção

de stopwords e uso do algoritmo de Porter para radicalização dos termos. A

ferramental AL2FIC foi empregada para a seleção interativa de termos com uso

de usuários simulados. Na Tabela 3.3 é apresentada uma descrição geral das

coleções textuais, incluindo o número de documentos e termos da representa-

ção de informação técnica (bag-of-words), o número de documentos e termos
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da representação de informação privilegida, e o número de categorias de refe-

rência. Informações mais detalhadas a respeito destas coleções textuais foram

disponibilizadas no relatório técnico de Rossi et al. (2013a).

Tabela 3.3: Detalhes das coleções textuais utilizadas na avaliação experimen-
tal

Informação Técnica Informação Privilegiada
Coleção Textual #Documentos #Termos #Documentos #Termos Categorias

20ng 18828 18146 2421 150 20
ACM 3498 3034 783 149 40

Hitech 2301 3742 340 142 6
LATimes 6279 5911 797 149 6

NSF 10524 3861 1421 150 16
Ohsumed400 9200 8300 1351 150 23

PubMed-Cancer 15588 7805 1931 150 12
Re8 7674 5235 984 140 8

Reviews 4069 5628 533 128 5
WebACE 3900 5895 683 135 21

O subconjunto de documentos que estão representados tanto pela informa-

ção técnica quanto pela informação privilegiada, aqui chamado de S0, é em-

pregado para aprendizado do modelo de agrupamento hierárquico inicial. Para

analisar o processo de agrupamento incremental, o restante dos documentos

foram divididos em dez subconjuntos: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9 e S10.

Durante o agrupamento de cada subconjunto de documentos, o índice

FSCORE é computado para aferir a acurácia do modelo em vários estágios do

processo. A abordagem LIHC (LUPI-Based Incremental Hierarchical Clustering)

é comparada com uma estratégia tradicional de consenso de agrupamentos

sem uso de informação privilegiada, aqui denominada CC (Consensus Cluste-
ring). Dessa forma, é possível verificar qual o ganho efetivo na incorporação

da informação privilegiada durante o agrupamento do LIHC.

Nos gráficos da Figura 3.6 é possível notar que a escolha do modelo inicial é

importante para todo o processo de agrupamento incremental. Na maioria dos

casos, a abordagem que seleciona o melhor modelo inicial (S0) também obtém a

melhor acurácia na solução final de agrupamento (S10). Este comportamento

está ilustrado de forma mais clara nos resultados obtidos em seis coleções

textuais 20ng, Hitech, PubMed − Cancer, Re8, Reviews e WebACE, em que a

informação privilegiada foi incorporada de forma mais efetiva. Já nas coleções

textuais ACM , LATimes e NSF , embora nota-se um aumento na acurácia do

modelo com a incorporação de informação privilegiada, tal melhora é menos

significativa. Por fim, na coleção textual Ohsumed400 é ilustrado o caso em

que os modelo iniciais obtidos pelas duas abordagens apresentam qualidade
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Figura 3.6: Comparação do índice FSCORE entre as abordagens LIHC e CC
durante o processo de agrupamento. A etapa S0 representa a acurácia do
modelo inicial e S10 a acurácia da solução final de agrupamento.
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similares, no entanto, a degradação do modelo durante a etapa incremental é

menor na solução obtida pela abordagem LIHC.

Para verificar a significância estatística dos resultados, utilizou-se as acu-

rácias médias da solução final de agrupamento (S10), considerando diversas

execuções em cada coleção textual. Neste caso, aplicou-se o teste estatístico

de Wilcoxon com 95% de confiança, conforme a recomendação de Demšar

(2006) quando há dois algoritmos e múltiplas bases de dados. A análise esta-

tística revela que a abordagem LIHC é superior ao CC, indicando que a incor-

poração de informação privilegiada no aprendizado do modelo de agrupamento

inicial melhora a solução final do agrupamento.

20ng

ACM

Hitech

LATimes

NSF

Ohsumed400

Pubmed_Cancer

Re8

Reviews

WebACE

0

1

2

3

4

5

Figura 3.7: Nível de melhoria da solução de agrupamento obtida pela aborda-
gem LIHC (LUPI-Based Incremental Hierarchical Clustering) em relação ao CC
(Consensus Clustering – sem informação Privilegiada). Para facilitar a visuali-
zação, o valor do nível é calculado por meio da raiz quadrada da porcentagem
de melhora obtida pelo LIHC.

Finalmente, para ilustrar o aumento da acurácia obtida pela abordagem

LIHC em relação ao CC, foi calculada a porcentagem de melhora considerando

as médias do índice FSCORE da etapa final do agrupamento (S10). Para facilitar

a visualização, no gráfico da Figura 3.7, o nível de melhoria é apresentado por

meio da raiz quadrada dos valores de porcentagem. As coleções que apresenta-

ram menores níveis de melhoria foram a ACM e NSF , com aproximadamente

1%. Já as coleções PubMed − Cancer e 20ng apresentaramos maiores níveis de

melhoria, com 21.8% e 9.9% respectivamente.
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3.7 Considerações Finais

Neste capítulo foi apresentada a abordagem LIHC (LUPI-Based Incremen-
tal Hierarchical Clustering), proposta para incorporar informação privilegiada

no aprendizado não supervisionado de máquina, particularmente, em tare-

fas de agrupamento hierárquico de textos. Foram discutidos alguns tipos de

representação estruturada para dados textuais, complementares ao tradicio-

nal bag-of-words (informação técnica), bem como estudos para extrair termos

compostos dos textos. Entre os estudos analisados, a representação baseada

em itemsets se mostrou promissora em tarefas de agrupamento.

Uma proposta apresentada neste trabalho foi a extração de informação

privilegiada a partir dessas representações complementares. Para tal, foi pro-

posta e desenvolvida a ferramenta AL2FIC, que permite aos usuários especi-

alistas indicarem termos significativos do domínio, com apoio de seleção in-

terativa de termos. A abordagem LIHC foi avaliada considerando esse tipo de

informação privilegiada e os resultados experimentais indicam um aumento

da acurácia das soluções de agrupamento, mesmo quando poucos itemsets
são selecionados pelo usuário.

Além da melhoria na acurácia dos modelos de agrupamento analisada por

meio de significância estatística, também é interessante analisar os resultados

no contexto da significância prática. Conforme discutido na Seção 3.2, o uso

da informação privilegiada para complementar a informação técnica além de

permitir um aumento da acurácia, também atua no quesito da compreensão

do modelo obtido, por exemplo, usando itemsets para descrição dos agrupa-

mentos em tarefas de análise exploratória de coleções textuais. A discussão

sobre a significância prática na incorporação de informação privilegiada em

tarefas de agrupamento é discutida de forma mais detalhada no Capítulo 6,

onde foram desenvolvidas e analisadas dois tipos aplicações que se beneficiam

das abordagens investigadas nesta tese: (i) análise exploratória de mídias so-

ciais e (ii) sistemas de recomendação sensíveis ao contexto.

Algumas das contribuições apresentadas neste capítulo foram divulgadas

por meio de publicações em conferências e periódicos:

• O estudo envolvendo agrupamento de itemsets e seleção interativa de ter-

mos, que são a base da ferramenta AL2FIC, foi publicado na 21st Interna-
tional Conference on Pattern Recognition (ICPR) (Marcacini et al., 2012b);

• O estudo sobre estratégias de consenso de agrupamentos para cenários

incrementais, que investiga o aprendizado de modelos iniciais mais ro-
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bustos e sua relação com aprendizado incremental, foi publicado no 21st
Brazilian Symposium on Artificial Intelligence (SBIA/BRACIS), onde o ar-

tigo foi agraciado com uma menção honrosa (Marcacini et al., 2012c);

• O estudo sobre a incorporação de seleção interativa de termos em con-

senso de agrupamentos e o efeito do Fator de Contribuição no consenso

de agrupamentos foi submetido ao periódico Pattern Recognition Letters
(Correa et al., 2014). Um estudo preliminar desses resultados foi pu-

blicado na 22nd International Conference on World Wide Web Companion
(WWW) (Marcacini et al., 2013);

• A abordagem LIHC (Learning Using Privileged Information) foi introduzida

em uma publicação no ACM Symposium on Document Engineering (Do-
cEng) (Marcacini e Rezende, 2013);

• Como em cenários reais novos documentos podem ser inseridos na co-

leção textual para realização do agrupamento incremental, um estudo

sobre pré-processamento de textos para agrupamento incremental foi pu-

blicado no X Encontro Nacional de Inteligência Artificial e Computacional
(ENIAC) (Rossi et al., 2013b); e

• Um estudo das técnicas de obtenção de amostras significativas de docu-

mentos em cenários incrementais (que são úteis para o aprendizado do

modelo inicial) foi publicado no Journal of Information and data Manage-
ment (JIDM) (Bonin et al., 2014).

Neste primeiro momento, a extensão do paradigma LUPI para tarefas de

agrupamento foi realizada por meio da abordagem LIHC, com uso de consenso

de agrupamentos. No entanto, a literatura apresenta outras estratégias inte-

ressantes para esta finalidade, como utilizar a informação privilegiada para

aprendizado de métricas e também para seleção de modelos de agrupamen-

tos. Essas estratégias são discutidas nos próximos capítulos.
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CAPÍTULO

4
Informação Privilegiada em
Aprendizado de Métricas

4.1 Considerações Iniciais

A definição de uma boa medida de distância entre os documentos é crucial

para a eficácia de muitos algoritmos de aprendizado de máquina (Yang, 2007;

Kulis, 2013). Por exemplo, tanto em aprendizado supervisionado, como clas-

sificadores k-nn, quanto em aprendizado não supervisionado, como o agru-

pador k-means, há uma variedade de estudos demonstrando que a escolha

da medida de proximidade apropriada resulta em substancial melhora, res-

pectivamente, nas tarefas de classificação (Lebanon, 2006; Yang et al., 2006;

Weinberger e Saul, 2009; Parameswaran e Weinberger, 2010) e agrupamento

de textos (Xing et al., 2002; Bilenko et al., 2004; Baghshah e Shouraki, 2009;

Wang et al., 2010).

Nesse contexto, o aprendizado de métricas visa obter uma medida de pro-

ximidade de acordo com as propriedades específicas de um conjunto de dados

(Kulis, 2013). De forma geral, a estratégia utilizada para aprendizado de métri-

cas depende da informação externa existente sobre os dados. Na existência de

uma amostra de dados rotulados, espera-se obter uma medida que minimize a

distância entre documentos de uma mesma classe. Já em tarefas de agrupa-

mento, a informação externa sobre os dados é comumente representada por

meio de um conjunto de restrições Must-Link e Cannot-Link que definem, res-

pectivamente, pares de documentos que devem ser alocados em um mesmo

grupo e pares de documentos que devem ser alocados em grupos diferentes.

Nesse caso, espera-se obter uma medida que minimize o número de restri-

ções violadas. Já nos cenários em que não há uma informação externa sobre
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os dados, o aprendizado de métricas tem a função de obter representações

dos dados com baixa dimensionalidade que preservem as principais relações

geométricas existentes na representação original.

Com a existência da informação privilegiada a respeito de uma parcela dos

documentos, novas abordagens para aprendizado de métricas foram investi-

gadas (Vapnik e Vashist, 2009; Fouad et al., 2013). Nesse caso, o objetivo do

aprendizado de métricas é capturar as propriedades geométricas existentes

no conjunto de documentos representados no espaço de informação privile-

giada e utilizá-las para refinar as relações de proximidade entre documentos

representados no espaço de informação técnica. Vapnik e Vashist (2009) pro-

puseram uma primeira abordagem, aqui denominada de IPIML (Incorporating
Privileged Information by Metric Learning), em que a informação privilegiada

é utilizada para definir um fator de relevância de cada atributo existente no

espaço de informação técnica. Esses fatores de relevância são utilizados para

alterar a relação de proximidade entre documentos representados pela infor-

mação técnica. A abordagem IPIML foi utilizada em tarefas de classificação

binária, para as quais o bem conhecido método SVM (Support Vector Machine)
foi estendido para lidar com informação privilegiada, resultando no método

SVM+ (Pechyony e Vapnik, 2010). O uso do SVM+ para classificação multi-

classe foi investigado recentemente no trabalho de Fouad et al. (2013)1.

A abordagem IPIML tem obtido resultados promissores em tarefas de classi-

ficação, especialmente no método SVM+. No entanto, seu uso em tarefas de

agrupamento é um aspecto ainda não explorado na literatura. Neste capítulo,

é apresentada uma abordagem para incorporar informação privilegiada em

tarefas de agrupamento hierárquico de documentos baseada em aprendizado

de métricas. Na abordagem proposta neste trabalho, a informação privilegi-

ada é utilizada para extrair um conjunto de restrições Must-Link, ou seja, são

identificados os pares de documentos mais similares do espaço de informação

privilegiada. As restrições são utilizadas para aprender medidas de proxi-

midades no espaço de informação técnica visando respeitar tal conjunto de

restrições. Em um primeiro cenário, é explorado o uso de uma medida global

de forma similar à abordagem IPIML proposta por Vapnik e Vashist (2009), no

qual a métrica é empregada, no contexto deste trabalho, para agrupamento de

todo o conjunto de documentos. Um segundo cenário foi proposto neste tra-

balho, denominado IPIML-LOCAL, na qual medidas locais são aprendidas de
1Classificação multiclasse se refere à atribuição de um único rótulo Li ∈ {L1, L2, ..., Lk}, de

um conjunto de k rótulos, para o exemplo durante a classificação. É diferente da classificação
multirrótulo, em que dois ou mais rótulos podem ser atribuídos a um único exemplo.
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acordo com o nível da hierarquia. Nas abordagens propostas não foram explo-

radas as restrições do tipo Cannot-Link, já que podem levar à intratabilidade

do problema especialmente em agrupamento hierárquico.

Uma análise experimental foi realizada em diversas coleções textuais e os

resultados indicam que a medida de proximidade aprendida a partir da infor-

mação privilegiada leva à soluções de agrupamento superiores quando com-

parado com o uso de uma medida tradicional. Em especial, a abordagem

IPIML-LOCAL apresenta significativa melhora na qualidade do agrupamento

hierárquico, fornecendo evidências de que medidas locais específicas para

cada subgrupo de documentos são mais eficazes em capturar as proprieda-

des geométricas existentes no espaço de informação privilegiada.

4.2 Trabalhos Relacionados

Os trabalhos relacionados com a abordagem aqui proposta são dividos em

duas subseções. Na primeira será apresentada a abordagem IPIML proposta

por Vapnik e Vashist (2009) e sua extensões mais recentes. Na segunda serão

discutidos trabalhos envolvendo aprendizado de métricas em agrupamento de

dados e suas conexões com abordagens relacionadas à incorporação de uma

informação externa durante o aprendizado de métricas.

4.2.1 A abordagem IPIML

A abordagem IPIML utiliza como entrada o subconjunto de documentos

que estão descritos em ambas as representações χ (informação técnica) e χ∗

(informação privilegiada). Assim, considere o conjunto com m documentos

X = {(x1, x
∗
1), ..., (xm, x

∗
m)}, xi ∈ χ, x∗i ∈ χ∗,

e que |χ| e |χ∗| representam, respectivamente, a quantidade de características

(atributos) nos espaços χ e χ∗. Ainda, considere que a∗i,j é distância Euclidiana

entre um par de documentos x∗i e x∗j no espaço de características χ∗, definido

na Equação 4.1,

a∗i,j =

√√√√ |χ∗|∑
w=1

(x∗i (w)− x∗j(w))2 (4.1)

em que x∗i (w) é o valor da característica w para o documento x∗i .
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A partir da Equação 4.1, a matriz de distâncias

M∗ =


a∗1,1 . . . a∗1,m
... . . . ...

a∗m,1 . . . a∗m,m


é obtida, representando a distância entre cada par de documentos descritos

no espaço de características de informação privilegiada.

De forma similar, a distância euclidiana entre cada par de documentos xi e

xj descritos no espaço de características de informação técnica é definida na

Equação 4.2. No entanto, note que no espaço métrico em χ existem |χ| pa-

râmetros fixos, representados pelo vetor ~λ, que atuam como fatores de escala

para a distância Euclidiana.

ai,j =

√√√√ |χ|∑
w=1

(xi(w)− xj(w))2λ(w) (4.2)

A partir da Equação 4.2, a matriz de distâncias

M =


a1,1 . . . a1,m

... . . . ...

am,1 . . . am,m


é obtida para representar a distância entre cada par de documentos descritos

no espaço de características de informação técnica.

O principal objetivo da abordagem IPIML é selecionar os parâmetros em ~λ

de forma a aproximar as matrizes M∗ e M de acordo com a Equação 4.3.

ρ =
m∑

i,j=1

(a2
i,j − (a∗i,j)

2)2 (4.3)

A Equação 4.4 expressa a forma explícita do critério de proximidade ρ entre

M∗ e M , em função de um determinado vetor ~λ.

ρ(~λ) =
m∑
i,j

 |χ|∑
w=1

λ(w)(xi(w)− xj(w))2 − (a∗i,j)
2

2

(4.4)

Ao definir um vetor ~λ que maximiza a proximidade entre M e M∗, a distância

entre os documentos no espaço de características de informação técnica é

adaptada considerando as propriedades geométricas existentes no espaço de

informação privilegiada.

Para selecionar os parâmetros em ~λ, a Equação 4.4 pode ser reescrita na

sua forma quadrática:
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|χ|∑
w=1

λ(w)c(w)− 1

2

|χ|∑
w,l=1

λ(w)λ(l)d(w, l)

sujeita à restrição λ(w) ≥ 0, em que c(w) e d(w, l) são definidos, respectiva-

mente, por:

c(w) =
m∑

i,j=1

(xi(w)− xj(w))2(a∗i,j)
2

e

d(w, l) =
m∑

i,j=1

(xi(w)− xj(w))2(xi(l)− xj(l))2.

O vetor ~λ é obtido como resultado da maximização da forma quadrática acima

por meio de alguma técnica de otimização para programação quadrática (Flou-

das e Pardalos, 2006).

Uma vez obtidos os valores dos parâmetros em ~λ, as representações veto-

riais dos documentos descritos no espaço de informação técnica são transfor-

madas para a forma xλi = (
√
λ(1)xi(1), ...,

√
λ(w)xi(w)), com w = |χ|, em que xi(l)

indica o valor da característica l para o documento xi. Isto significa que o va-

lor de cada característica dos documentos no espaço de informação técnica foi

ponderado de acordo com o conceito de distância no espaço de informação pri-

vilegiada, ou seja, os parâmetros em ~λ incorporam a informação privilegiada

no problema.

Vapnik e Vashist (2009) mostraram que o conjunto de dados de informação

técnica na forma Xλ = {xλ1 , ..., xλm} pode ser utilizado em classificadores SVM,

durante o treinamento do modelo preditivo, para incorporar a informação pri-

vilegiada. Uma limitação da abordagem IPIML proposta por Vapnik e Vashist

(2009) é que o problema de otimização definido na Equação 4.4 para identifi-

car os parâmetros ~λ possui alto custo computacional e se torna inviável para

dados de alta dimensionalidade, como ocorre em bases de dados textuais.

Uma possível solução para esta limitação é investigada e discutida em Fouad

(2013), na qual são utilizados um conjunto de protótipos para representar

exemplos de cada classe. De forma geral, o objetivo é encontrar os parâmetros

que minimizam a distância entre exemplos e protótipos de uma mesma classe.
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Como o número de protótipos é muito inferior ao número de exemplos, então

o processo se torna menos computacionalmente custoso do que a aborda-

gem de Vapnik e Vashist (2009), que tenta maximizar a correspondência entre

duas matrizes de distâncias (Fouad et al., 2013). Uma versão do método de

aprendizado de métricas baseada em protótipos para classificação com dados

ordinais também foi proposta em Fouad e Tino (2013). Embora essas soluções

permitam melhorar a eficiência da abordagem IPIML originalmente proposta,

elas são específicas para aprendizado supervisionado, não sendo diretamente

aplicáveis em tarefas de agrupamento.

4.2.2 Aprendizado de Métricas em Agrupamento de Dados

Existe uma vasta literatura relacionada ao aprendizado de métricas, com

diferentes paradigmas e aplicações (Kulis, 2013). Nesta seção serão discuti-

dos os principais trabalhos envolvendo aprendizado de métricas para agru-

pamento de textos, uma vez que a alta dimensionalidade desse tipo de dado

necessita de abordagens mais específicas (Lebanon, 2006).

De forma geral, dada uma função de distância d(~x, ~y) entre dois documen-

tos ~x e ~y, o aprendizado de métricas visa obter uma nova função de distância

d̃(~x, ~y), que obtenha soluções de agrupamento melhores do que a função de

distância original (Kulis, 2013). A função de distância d̃(~x, ~y) pode ser rees-

crita na forma d(f(~x), f(~y)) para alguma função f , ou seja, o aprendizado de

métricas obtém uma função responsável por mapear os dados e a função de

distância original é aplicada a partir dos dados mapeados.

Um dos principais trabalhos sobre aprendizado de métricas em tarefas de

agrupamento foi proposto por Xing et al. (2002). A motivação dos autores era

investigar a seguinte questão: suponha que o usuário indique certos exemplos
do conjunto de dados que ele considera similares, então é possível automatica-
mente aprender uma medida que respeita essas relações de similaridade, ou
seja, que defina valores baixos de distância entre os pares considerados simi-
lares? Essa questão foi explorada por meio de um problema de otimização

definido na Equação 4.5. Neste problema, (~x, ~y) ∈ S se ~x e ~y são considerados

similares pelo usuário, formando um conjunto S de pares de exemplos simi-

lares. Ainda, considere que a distância entre dois exemplos é calculada de

acordo com a equação dA(~x, ~y) = ‖~x− ~y‖2
A =

√
(~x, ~y)TA(~x, ~y).
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Min
A

∑
(~x,~y)∈S

‖~xi − ~xj‖2
A

sujeito a
∑

(~x,~y)∈D

‖~x− ~y‖A ≥ 1, (4.5)

A � 0.

A ideia básica é encontrar os valores de A para que os pares de exemplos

similares tenham uma baixa distância entre eles. Um solução trivial, mas não

útil, é a solução A = 0. Assim, a restrição A � 0 é necessária, ou seja, a

matriz A deve ser positiva semidefinida. Já a restrição
∑

(~x,~y)∈D ‖~x − ~y‖A ≥ 1

garante que a matriz A não seja uma solução que transforme o conjunto de

dados em um único ponto. Nesse caso, o conjunto D representa pares de

exemplos definidos como não similares (ou todos os pares não presentes no

conjunto S), e o valor 1 é apenas uma constante que pode ser substituída por

qualquer valor real positivo. É importante ressaltar que quando A for a matriz

identidade, então a distância entre os exemplos é a distância euclidiana. Por

outro lado, quando A é uma matriz diagonal, então os valores (A11,A22, ...,All)

representam pesos para cada uma das l características do conjunto de dados.

Se a matriz A for completa, então novas características são geradas de acordo

com a combinação linear das características originais.

Uma das principais vantagens da abordagem de aprendizado de métricas

propostas por Xing et al. (2002) é tratar o aprendizado de métricas como um

problema de otimização convexo, podendo ser resolvido por algoritmos efici-

entes de otimização matemática. Por outro lado, a nova função de distância

d̃(~x, ~y) = dA(~x, ~y), tecnicamente, é uma pseudométrica, pois não há garantias

que dA(~x, ~y) = 0 implica sempre em ~x = ~y (Garber e Hazan, 2011). Mesmo

com esta limitação, as avaliações experimentais realizadas obtiveram resul-

tados promissores em relação à acurácia do agrupamento, motivando outros

trabalhos na área.

O algoritmo MPCK-Means, proposto por Bilenko et al. (2004), incorpora

aprendizado de métricas a partir de restrições Must Link e Cannot-Link para

agrupamento particional. O MPCK-Means tem dois diferenciais: a primeira é

a capacidade de aprender uma medida de proximidade por grupo da partição

e a segunda é a possibilidade de violar restrições consideradas ruidosas ou

muito discrepantes em relação às propriedades geométricas do conjunto de

dados. Para obter uma medida por grupo, o MPCK-Means executa o processo

de aprendizado de métricas a cada iteração do algoritmo de agrupamento, que
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é baseado no k-means. Assim, em cada iteração, são considerados apenas as

restrições relacionadas aos exemplos de cada um dos k grupos para obter k

medidas. Já a violação das restrições é baseada em um esquema de penalida-

des que é somada na função objetivo do k-means. Por exemplo, uma restrição

pode ser violada se a função objetivo (a ser minimizada) obtém um valor me-

nor do que mantendo tal restrição, mesmo adicionando um fator de penaliza-

ção (Bilenko et al., 2004). Recentemente, Covões et al. (2013) apresentaram

uma robusta avaliação empírica de algoritmos de agrupamento com restri-

ções que permitem a violação de restrições. Um dos resultados interessantes

desta avaliação é que aprender uma medida por grupo não necessariamente

leva à soluções superiores quando comparado com uso de uma medida global

para todo o agrupamento, particularmente para o MPCK-Means que incorpora

o aprendizado de métricas durante as iterações do agrupamento. Por outro

lado, o uso de medidas locais obtidas antes do processo de agrupamento a

partir de um conjunto de dados rotulados, ou seja, aprendizado de uma me-

dida por classe, têm apresentado resultados promissores (Yang et al., 2006;

Kulis, 2013).

A abordagem LMNN (Large Margin Nearest Neighbor Metric) (Blitzer et al.,

2005; Weinberger e Saul, 2009) visa melhorar o resultado de classificação

do algoritmo k-nn, mas que também foi aplicada em tarefas de agrupamento

(Hauberg et al., 2012). Para cada exemplo é calculado um perímetro conside-

rando seus k vizinhos de mesma classe. Os exemplos de classes diferentes que

estão neste perímetro, chamados de impostores, são penalizados. O aprendi-

zado de métrica tem a função minimizar a distância entre os exemplos de

mesma classe do perímetro, ao mesmo tempo que penaliza (aumenta a dis-

tância) os exemplos impostores. O LMNN também permite aprender medidas

locais, uma vez que podem ser consideradas apenas as restrições relacionadas

aos exemplos inseridos em um perímetro para o aprendizado de métricas. Por

outro lado, ao contrário das abordagens anteriores, baseadas em conjunto de

restrições Must-Link e Cannot-Link, a abordagem LMNN necessita conhecer a

classe dos exemplos.

4.2.3 Análise Conceitual

Embora diferentes abordagens para aprendizado de métricas tenham sido

propostas, há nelas um objetivo em comum que é obter uma medida de dis-

tância da família de Mahalanobis. A distância de Mahalanobis entre ~x e ~y

é dmahal(~x, ~y) =
√

(~x− ~y)TΣ−1(~x− ~y), em que Σ−1 representa a matriz de cova-
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riância dos dados. No entanto, esta matriz de covariância não é conhecida,

geralmente sendo estimada por meio de uma amostra dos dados. O aprendi-

zado de métricas visa obter uma matriz positiva semidefinida A que irá atuar

como a matriz Σ da distância de Mahalanobis.

O efeito prático da matriz A é definir a importância de cada característica

(ou combinação de características) na nova medida de distância. Em uma

comparação com o método IPIML de Vapnik e Vashist (2009), quando a matriz

A é diagonal então esta tem a mesma aplicação do vetor de parâmetros ~λ.

Assim, propostas de aprendizado de métricas para agrupamento já existentes

na literatura também podem ser utilizadas para incorporar informação privi-

legiada, com a vantagem de que o problema é tratado com uso de algoritmos

para programação convexa.

4.3 Abordagens Propostas: IPIML-GLOBAL e

IPIML-LOCAL

A incorporação de informação privilegiada por meio de aprendizado de mé-

tricas tem sido explorada em cenários supervisionados, particularmente com

a abordagem IPIML para o classificador SVM+. Por outro lado, a literatura

envolvendo aprendizado de métricas para agrupamento de dados apresenta

abordagens promissoras, principalmente àquelas que visam extrair um sub-

conjunto de medidas de distância da família da Mahalanobis.

Em vista disso, as abordagens propostas neste capítulo exploram a estra-

tégia de aprendizado de métricas para agrupamentos a partir de conjuntos

de restrições. Uma das principais motivações é a formulação e resolução do

problema por meio de programação convexa, permitindo o uso de algoritmos

eficientes de otimização matemática.

Em um primeiro momento, é apresentada uma técnica para identificar e

extrair restrições significativas a partir do espaço de informação privilegiada.

Essas restrições são utilizadas para aprendizado de medidas de proximidade

considerando a tarefa de agrupamento hierárquico. A primeira abordagem,

denominada IPIML-GLOBAL, visa aprender uma única medida que é utilizada

durante todo processo de agrupamento. A segunda abordagem, denominada

IPIML-LOCAL, visa aprender um conjunto de medidas, uma para cada sub-

grupo, considerando os diferentes níveis de granularidade do agrupamento

hierárquico.
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4.3.1 Extração de Restrições Must-Link a partir de

Informação Privilegiada

A estratégia de aprendizado de métricas aqui investigada é baseada em um

conjunto de restrições sobre os dados. A maioria dos trabalhos existentes as-

sume que este conjunto de restrições é informado pelo usuário. No entanto,

em aplicações práticas a definição do conjunto de restrições é uma tarefa ár-

dua para o usuário, uma vez que ele usualmente não conhece as propriedades

geométricas do conjunto de dados, especialmente em dados com alta dimen-

sionalidade.

A existência de informação privilegiada a respeito de uma parcela dos tex-

tos é uma alternativa promissora para extração automática de um conjunto de

restrições. A ideia básica é explorar as principais estruturas de agrupamento

existentes no espaço de informação privilegiada e representar tais estruturas

por meio de restrições do tipo Must-Link. Assim, se dois documentos apresen-

taram alto grau de similaridade no espaço de informação privilegiada, então

uma restrição Must-Link é gerada entre eles para que a futura medida repre-

sente esta relação no espaço de informação técnica.

Para a extração de restrições Must-Link, considere um conjunto de m do-

cumentos X = {(~x1, ~x
∗
1), ..., (~xm, ~x

∗
m)}, ~xi ∈ χ, ~x∗i ∈ χ∗, em que χ representa as

características no espaço de informação técnica e χ∗ as características no es-

paço de informação privilegiada. Considere também a distância Euclidiana,

definida na Equação 4.6, entre dois documentos representados no espaço de

caracteristicas χ∗:

d∗pri(~x
∗
i , ~x
∗
j) = ‖~x∗i − ~x∗j‖2 = (~x∗i − ~x∗j)T (~x∗i − ~x∗j) (4.6)

em que T denota a matriz transposta.

As restrições são derivadas da estrutura de agrupamento existente no es-

paço de informação privilegiada. Para tal, um algoritmo de agrupamento par-

ticional é executado no conjunto de documentos de informação privilegiada

Xpri = {~x∗i }mi=1, com uso da distância definida na Equação 4.6. A partição deve

ser rígida, ou seja, P = {Gr}kr=1, onde Gr ∩ Gs = ∅, ∀r 6= s. O número de docu-

mentos de um grupo Gr é definido como |Gr|. O número de grupos é definido

como k =
√
m, que é superestimado de forma a identificar diferentes (micro)

regiões de alta densidade dos dados no espaço χ∗. Por fim, considere a exis-

tência de uma função L(i) que retorna o rótulo do grupo (de 1 até k) em que o

documento ~x∗i está alocado.
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Uma restrição do tipo Must-Link é definida como cij, indicando que os do-

cumentos ~xi e ~xj devem ser alocados em um mesmo grupo. O conjuntoM∗ de

todas as restrições Must-Link extraídas do espaço de informação de privilegi-

ada é obtido pela Equação 4.7:

M = { cij | L(i) = L(j) e d∗pri(~x
∗
i , ~x
∗
j) < y},∀i 6= j (4.7)

no qual y é um limiar de distância mínima que define quando dois documentos

alocados em um mesmo grupo são próximos o suficiente para formar uma

restrição Must-Link. O valor de limiar y depende das propriedades geométricas

do conjunto de dados e é estimado automaticamente por meio da Equação 4.8.

y =
1

k

k∑
r=1

∑
i,j

2× d∗pri(~x∗i , ~x∗j)
(|Gr|)(|Gr| − 1)

,∀i 6= j, L(i) = r, L(j) = r (4.8)

O valor do limiar y é calculado de acordo com a média dos valores das

distâncias entre todos os possíveis pares de documentos, desde que estes do-

cumentos estejam alocados no mesmo grupo. Na prática, são selecionados

pares de documentos que possuem um valor significativo de proximidade.

Para exemplificar esse comportamento, na Figura 4.1 é apresentado um es-

quema visual do conceito da extração de restrições Must-Link. Neste caso, uma

projeção bidimensional de uma base de dados com 3 classes e 150 exemplos é

ilustrada na Figura 4.1A. Um grafo representando as conexões entre pares de

restrições Must-Link é exibido na Figura 4.1B, em que cada aresta representa

uma restrição entre dois exemplos (vértices). É possível observar que apenas

os pares de exemplos mais similares foram inseridos no conjunto de restri-

ções. No entanto, esta estratégia para extração de restrições Must-Link não

é isenta de ruídos, ou seja, há restrições incorretas envolvendo exemplos de

classes diferentes. Na abordagem proposta neste trabalho, a extração de res-

trições Must-Link pode ser refinada de acordo a granularidade do processo de

agrupamento hierárquico, permitindo corrigir restrições formadas de maneira

incorreta.

4.3.2 Aprendizado de Métricas para Agrupamento

Hierárquico de Documentos

A estratégia de aprendizado de métricas aqui investigada incorpora a infor-

mação privilegiada por meio do conjunto de restrições M e a nova medida

de proximidade é então empregada para agrupamento dos documentos repre-
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A

B

Figura 4.1: Ilustração do processo de extração de restrições do tipo Must-Link
conforme a estrutura de agrupamento. No grafo, dois pontos estão conectados
por uma aresta se a distância entre eles é considerada significativa.

sentados pela informação técnica. De forma geral, pode ser visto como uma

versão da abordagem IPIML proposta em Vapnik e Vashist (2009) para tarefas

de agrupamento. A principal diferença consiste na estratégia utilizada para

incorporar restrições no aprendizado de métricas, que é baseada no problema

de programação convexa de Xing et al. (2002).

Relembre que o objetivo da abordagem IPIML é extrair um vetor de parâ-

metros ~λ (a partir do espaço de informação privilegiada χ∗) que irá ponderar

a relevância das características do espaço de informação técnica χ. O vetor

de parâmetros ~λ é análogo à diagonal da matriz A obtida em aprendizado de

medidas da família de Mahalanobis. Quando o objetivo é calcular os valores da

diagonal A, então o problema de aprendizado de métricas pode se formulado

conforme a Equação 4.9 (Xing et al., 2002):
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g(~λ) = g(A11,A22, ...,All) =
∑
cij∈M

‖~xi − ~xj‖2
A − log

∑
c̄ij∈ C

‖~xi − ~xj‖A

 (4.9)

O objetivo é minimizar g(~λ) em função dos parâmetros ~λ, sujeito a A � 0.

Nesta equação, a minimização do termo
∑

cij∈M ‖~xi − ~xj‖2
A representa uma

pequena distância quadrática entre pares de documentos do conjunto M,

que foram extraídos a partir da informação privilegiada. Note que a mini-

mização pode ser obtida simplesmente definindo pequenos valores para os

parâmetros em ~λ, o que não é uma solução útil. Nesse sentido, o termo

− log
(∑

c̄ij∈ C ‖~xi − ~xj‖A
)

permite restringir esse comportamento adicionando-

se restrições do tipo Cannot-Link, representadas por pares de documentos c̄ij

no conjunto C. A definição dessas restrições deve ser realizada de forma cuida-

dosa, uma vez que podem levar a intratabilidade do problema. Neste trabalho,

tais restrições são compostas por pares de medoides da partição P (obtida

por meio da estratégia definida na seção anterior) desde que a distância entre

os medoides seja maior do que o limiar y. Xing et al. (2002) demonstraram

que o problema de minimização formulado na Equação 4.9 pode ser resolvido

por algoritmos de otimização para programação convexa e representa um caso

particular do método de aprendizado de métricas definido na Equação 4.5.

Duas abordagens para aprendizado de medidas com uso de informação pri-

vilegiada são propostas, considerando o cenário de agrupamento hierárquico

de textos. A primeira, denominada IPIML-GLOBAL, é definida no Algoritmo

4. Neste algoritmo, o conjunto de restrições é extraído no início do processo

de agrupamento, considerando todos os documentos representados pela infor-

mação privilegiada. Uma única medida de proximidade é aprendida e utilizada

em uma estratégia de agrupamento hierárquico top-down, similar ao Bisecting
k-means. Neste caso, inicialmente todos os documentos estão em um mesmo

grupo, que é iterativamente dividido em dois subgrupos até a obtenção de

grupos folhas (com apenas um documento).

Uma das características da abordagem IPIML-GLOBAL é que o aprendizado

de uma única medida para todo o conjunto de dados, em geral, não permite

satisfazer todas as restrições extraídas. Há evidências na literatura de que

a extração de restrições “locais” considerando um subconjunto específico de

documentos obtém melhores medidas, especialmente para tarefas de classifi-

cação com uso do k-nn, a exemplo da abordagem LMNN.

Nesse contexto, a abordagem proposta IPIML-LOCAL utiliza a estratégia de

aprendizado de medidas locais. Enquanto a abordagem LMNN seleciona um
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Algoritmo 4: O Algoritmo IPIML-GLOBAL
Entrada: X = {(~x1, ~x

∗
1), ..., (~xm, ~x

∗
m)}: conjunto de documentos

Saída: agrupamento hierárquico (dendrograma)

1 alocar todos os documentos em um único grupo;
2 definir o conjunto de documentos com informação privilegiada
Xpri = {~x∗i }mi=1;

3 extrair o conjunto de restriçõesM a partir de Xpri ;
4 aprender a medida (vetor de parâmetros ~λ) a partir das restriçõesM;
// Início do agrupamento hierárquico

5 repita
6 selecionar o próximo grupo para ser dividido;
7 dividir o grupo escolhido em dois subgrupos usando um

agrupamento particional (k = 2) com a medida aprendida;
8 até obter grupos folhas;
9 retornar o dendrograma;

subconjunto de restrições de acordo com as classes dos documentos, a abor-

dagem IPIML-LOCAL repete o processo de extração de restrições em um deter-

minado subconjunto de documentos (alocados em um subgrupo) e, então, o

processo de aprendizado de medidas locais considera essas novas restrições.

Algoritmo 5: O Algoritmo IPIML-LOCAL
Entrada: X = {(~x1, ~x

∗
1), ..., (~xm, ~x

∗
m)}: conjunto de documentos

Saída: agrupamento hierárquico (dendrograma)

1 alocar todos os documentos em um único grupo;
2 repita
3 selecionar o próximo grupo Gr para ser dividido;
4 definir o conjunto de documentos com informação privilegiada

Xpri = {~x∗i }mi=1, ∀L(i) = r;
5 extrair o conjunto de restriçõesM from Xpri;
6 aprender a medida (vetor de parâmetros ~λ) a partir das restriçõesM;
7 dividir o grupo escolhido em dois subgrupos usando um

agrupamento particional (k = 2) com a medida aprendida;
8 até obter grupos folhas;
9 retornar o dendrograma;

O Algoritmo 5 explora os diversos níveis de granularidade do agrupamento

hierárquico para aprendizado de medidas locais. A medida obtida no grupo

raiz é a mesma utilizada pelo IPIML-GLOBAL. Nas próximas iterações, na linha

4 é selecionado um subconjunto de documentos considerando um determi-

nado subgrupo. O conjunto de restrições para aprendizado da medida local
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é extraído a partir deste subgrupo, utilizando a mesma estratégia definida

na Seção 4.3.1. Dessa forma, as restrições e, consequentemente, a medida de

proximidade, podem ser refinadas para cada subgrupo, permitindo a obtenção

de medidas mais apropriadas a cada nível da hierarquia.

4.4 Análise Experimental

A abordagem IPIML-GLOBAL descrita na seção anterior representa o mé-

todo mais similar existente na literatura, proposto por Vapnik e Vashist (2009),

adaptado para o contexto deste trabalho. Já a abordagem proposta IPIML-
LOCAL tem uma contribuição mais significativa para cenários envolvendo

agrupamento hierárquico, por meio do aprendizado de medidas locais. Nesse

sentido, o objetivo da avaliação experimental é, além de analisar eficácia de

abordagens que incorporam informação privilegiada por meio de aprendizado

de métricas em tarefas de agrupamento, também comparar as abordagens

IPIML-GLOBAL e IPIML-LOCAL.

Na análise experimental aqui apresentada foram utilizadas as 10 coleções

textuais de benchmark descritas no Capítulo 3. Foi empregado o índice FSCORE
para estimar a acurácia dos modelos de agrupamento. A estratégia de avalia-

ção é baseada em duas etapas. Na primeira, um subconjunto S0 de documen-

tos que são representados em ambos espaços de características (informação

técnica e privilegiada) é utilizado para aprendizado de um modelo inicial por

meio das abordagens IPIML-GLOBAL e IPIML-LOCAL. Em seguida, o restante

dos documentos, que estão representados apenas pela informação técnica,

são inseridos no modelo por meio de agrupamento incremental. O processo

de agrupamento incremental é avaliado em diferentes etapas por meio de dez

subconjuntos (balanceados) de documentos, S1, S2, ..., S10 — o que permite

analisar a estabilidade do modelo inicial ao longo do processo de agrupamento

incremental.

A estratégia de agrupamento incremental utilizada é baseada na técnica

de vizinho mais próximo, na qual novos documentos são alocados aos grupos

existentes conforme sua proximidade com os centroides. Nos experimentos

realizados, a distância entre um novo documento e um centroide é compu-

tada por meio da medida aprendida durante a obtenção do modelo inicial.

Assim, no caso da abordagem IPIML-GLOBAL, uma única medida é empre-

gada durante todo o agrupamento incremental. Já no caso da abordagem

IPIML-LOCAL, o novo documento é inserido no grupo mais próximo de acordo

87



4.4. Análise Experimental

com as medidas de proximidade relativas a cada grupo. O processo de agru-

pamento foi repetido 100 vezes e são apresentados as respectivas médias e

desvios padrão do índice FSCORE.

Nas Figuras 4.2 e 4.3 são apresentados os valores de FSCORE dos mode-

los de agrupamento para as coleções textuais analisadas. Para cada coleção

textual são apresentados dois gráficos. No primeiro gráfico, à esquerda, são

apresentados os valores médio de FSCORE desde o aprendizado do modelo ini-

cial (S0) e as subsequentes etapas de agrupamento incremental (S1 até S10).

No segundo gráfico, é apresentada uma relação entre o número de restrições

extraídas versus número de restrições incorretas de acordo com o nível do

agrupamento hierárquico (esta relação será discutida em detalhes na análise

dos resultados).

O primeiro aspecto analisado nos experimentos é a comparação entre as

abordagens IPIML-GLOBAL e IPIML-LOCAL para aprendizado do modelo ini-

cial. Com base nas coleções textuais utilizadas nos experimentos, não é pos-

sível indicar diferença significativa em relação à acurácia dos modelos obtidos

pelas duas abordagens. Assim, considerando apenas o aprendizado do modelo

inicial, o resultado obtido está de acordo com a análise experimental realizada

por Covões et al. (2013), na qual também não foi observada diferença signifi-

cativa no uso de medidas de proximidade globais e locais para agrupamento

particional.

A vantagem da abordagem IPIML-LOCAL se torna mais evidente durante o

processo de agrupamento incremental, na qual a degradação do modelo ao

longo do agrupamento incremental é menor com uso das medidas locais. Ao

analisar a solução final do agrupamento (etapa S10), a abordagem IPIML-LOCAL
apresenta resultados superiores em algumas bases dados, quando comparado

com a abordagem IPIML-GLOBAL.

Para uma melhor compreensão do comportamento da abordagem IPIML-
LOCAL, no gráfico à direita é indicado (1) a porcentagem de restrições incor-

retas extraídas por grupo e (2) o número médio de restrições por grupo —

conforme o nível do agrupamento hierárquico (eixo x). Na análise experimen-

tal, uma restrição Must-Link é considerada incorreta se os documentos no par

em questão são de classes diferentes.

No início do processo de agrupamento hierárquico (grupo raiz), a aborda-

gem IPIML-LOCAL é similar à IPIML-GLOBAL, uma vez que usam o mesmo

conjunto de documentos para extração de restrições e aprendizado da mé-

tricas. Nesse nível, também é extraída a maior porcentagem de restrições
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Figura 4.2: Análise comparativa da acurácia de agrupamento, no gráfico à
esquerda, entre IPIML-GLOBAL e IPIML-LOCAL. No gráfico à direita são apre-
sentados (i) a porcentagem de restrições incorretas e (ii) o número de restrições
de acordo com o nível da hierarquia.
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Figura 4.3: Análise comparativa da acurácia de agrupamento, no gráfico à
esquerda, entre IPIML-GLOBAL e IPIML-LOCAL. No gráfico à direita são apre-
sentados (i) a porcentagem de restrições incorretas e (ii) o número de restrições
de acordo com o nível da hierarquia.
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incorretas. Conforme as iterações do algoritmo de agrupamento hierárquico

avança, a porcentagem de restrições inválidas diminui, o que pode ser ex-

plicado devido ao uso de subconjuntos de documentos cada vez mais coesos

para extração de restrições. Também é observada uma redução do número

médio de restrições extraídas por grupo conforme o avanço do agrupamento

hierárquico. Porém, esta redução não é tão acentuada como a porcentagem

de restrições incorretas. Na prática, pode ser afirmado que quanto maior o

nível da hierarquia, melhor a qualidade das restrições extraídas do espaço de

informação privilegiada. A seguir, é apresentada uma visão mais detalhada

deste comportamento:

• Nas coleções textuais 20ng, ACM e Ohsumed400 há uma grande quanti-

dade de restrições incorretas extraídas no início do processo de agrupa-

mento hierárquico (raiz da hierarquia), obtendo-se entre 70% a 95% de

restrições incorretas. Esse fato indica a dificuldade em incorporar in-

formação privilegiada por meio do aprendizado de uma medida de proxi-

midade global nessas coleções textuais. Conforme o processo de agrupa-

mento hierárquico avança, a porcentagem de restrições incorretas extraí-

das nos subgrupos é drasticamente reduzida. O uso de medidas locais

mais apropriadas forneceu uma melhoria na acurácia do agrupamento

incremental, levando a abordagem IPIML-LOCAL a obter uma solução de

agrupamento final superior em relação à abordagem IPIML-GLOBAL.

• Nas coleções textuais Hitech, NSF e WebACE há quantidade moderada de

restrições incorretas extraídas no início do processo de agrupamento hi-

erárquico, obtendo-se entre 15% a 30% de restrições incorretas. Embora

o uso da abordagem IPIML-LOCAL também forneça melhores soluções

finais, o impacto do uso de medidas locais na degradação do modelo du-

rante o processo incremental é menor, indicando que há uma pequena

diferença entre as estratégias para incorporação da informação privilegi-

ada.

• Por fim, nas coleções textuais LATimes, PubMed−Cancer, Re8 e Reviews,

há uma pequena quantidade de restrições incorretas extraídas no início

do processo de agrupamento hierárquico, obtendo-se entre 0, 1% a 1, 5%

de restrições inválidas. Nessas coleções textuais, o uso de uma medida

global obtém resultados satisfatórios no processo de agrupamento incre-

mental, não apresentando grande diferença de acurácia do modelo em

relação ao uso de medidas de proximidade locais.
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Considerando as informações obtidas da análise experimental descritas

acima, o uso da abordagem IPIML-LOCAL se mostrou promissor em cenários

onde há espaço para refinar (ou corrigir) o processo de aprendizado de métri-

cas. Como no mundo real as coleções textuais geralmente não estão rotuladas

e, assim, não é possível aferir a quantidade de restrições inválidas extraídas, a

abordagem IPIML-LOCAL é uma escolha mais adequada, pois apresenta resul-

tados sempre competitivos com abordagem IPIML-GLOBAL mesmo em cená-

rios onde o uso de uma medida global é suficiente para incorporar informação

privilegiada. Além disso, embora o aprendizado de várias medidas locais re-

quisite mais tempo computacional, este custo não afeta de forma significativa

o custo total do processo de agrupamento, uma vez que o “tamanho do pro-

blema” para aprendizado da medida local é reduzido a cada nível da hierar-

quia (um efeito desejável na estratégia de agrupamento baseada no bisecting
k-means).

O segundo aspecto analisado nesta avaliação experimental é sobre o quanto

o uso da informação privilegiada em aprendizado de métricas melhora o pro-

cesso de agrupamento quando comparado a uma estratégia Baseline. Neste

caso, o Baseline representa o processo de agrupamento hierárquico tradicio-

nal baseado apenas na informação técnica. Na Figura 4.4 é apresentado um

gráfico radar com a porcentagem de melhora obtido por cada abordagem em

relação ao Baseline.

Para verificar se o uso de informação privilegiada em aprendizado de métri-

cas leva a soluções de agrupamento significativamente superiores ao Baseline,

foi realizada uma análise estatística com o teste não paramétrico de Friedman

e pós-teste de Nemenyi (com 95% de confiança), conforme recomendações de

Demšar (2006) e Japkowicz e Shah (2011). Uma representação gráfica dos

resultados da análise estatística está ilustrada na Figura 4.5. Nesta repre-

sentação, as abordagens estão ordenadas de acordo com o ranking calculado

considerando os valores do índice FSCORE, dentre as diversas execuções reali-

zadas. Uma abordagem é considerada estatisticamente superior (ou inferior) a

outra se a diferença crítica CD (Critical Difference) entre elas é maior do que a

CD de referência computada pelo teste. A análise estatística revela que ambas

abordagens IPIML-GLOBAL e IPIML-LOCAL são superiores ao Baseline, forne-

cendo evidências de que a informação privilegiada foi incorporada e contribuiu

positivamente na qualidade do modelo de agrupamento. Ainda, a abordagem

IPIML-LOCAL obtém resultados superiores à IPIML-GLOBAL, porém as aborda-

gens apresentam pequena diferença crítica (CD).
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Figura 4.4: Porcentagem de melhora da solução de agrupamento com uso das
abordagens IPIML-GLOBAL e IPIML-LOCAL em relação ao Baseline.

Figura 4.5: Diferença crítica (CD) sobre o ranking das abordagens exploradas
de acordo com a acurácia (FSCORE) da solução final de agrupamento.

4.5 Considerações Finais

Neste capítulo foi introduzido o uso de informação privilegiada para apren-

dizado de métricas e aplicação em tarefas de agrupamento hierárquico. Além

de adaptar a abordagem IPIML proposta por Vapnik e Vashist (2009) que ob-

tém uma medida de proximidade global, também foi proposto o aprendizado

de medidas locais para cada subgrupo do agrupamento hierárquico. Uma

das principais vantagens em incorporar informação privilegiada por meio de

aprendizado de métricas é que as medidas obtidas podem ser empregadas

também durante o agrupamento incremental. Assim, a informação privilegi-

ada é usada durante toda a fase do agrupamento.

Ao contrário das abordagens tradicionais de aprendizado de métricas, que
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consideram a existência prévia de uma conjunto de restrições, as abordagens

aqui apresentadas dependem da extração dessas restrições a partir da infor-

mação privilegiada. O procedimento de extração não é isento a erros, uma

vez que a informação privilegiada não é perfeita. Nesse sentido, os resultados

experimentais fornecem evidências de que a abordagem IPIML-LOCAL é mais

adequada devido à capacidade de corrigir possíveis erros do processo de ex-

tração de restrições. Como em cenários do mundo real envolvendo tarefas de

agrupamento não é possível identificar diretamente se uma restrição é invá-

lida (já que não há dados rotulados), o uso da abordagem IPIML-LOCAL seria

uma escolha mais segura do que a abordagem IPIML-GLOBAL – que obtém

bons resultados apenas em cenários nos quais há pouca restrições inválidas.

Uma limitação da abordagem IPIML-LOCAL é a necessidade de adaptar o

algoritmo de agrupamento hierárquico para redefinir a medida em cada ite-

ração. Já a abordagem IPML-GLOBAL permite que a medida de proximidade

seja aprendida antes do processo de agrupamento hierárquico, facilitando seu

emprego em um grande gama de algoritmos existentes.
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CAPÍTULO

5
Informação Privilegiada para
Seleção de Modelos

5.1 Considerações Iniciais

A tarefa de seleção de modelos em aprendizado de máquina consiste em

escolher o modelo mais adequado a partir de um conjunto de modelos (Mohri

et al., 2012). Em aprendizado supervisionado, um conjunto de dados rotu-

lados é utilizado em um procedimento de validação cruzada para determinar

o modelo mais adequado, neste caso, considerando sua capacidade de gene-

ralização (Kohavi, 1995; Tan et al., 2005). Em análise de agrupamentos, a

formulação de um critério para seleção de modelos é um grande desafio, prin-

cipalmente devido à grande dificuldade em se definir a noção de “adequado”,

uma vez que geralmente não há dados rotulados disponíveis (Vaithyanathan e

Dom, 1999; Xu e Wunsch, 2008; Aggarwal e Reddy, 2013).

Uma estratégia para verificar se um modelo de agrupamento é adequado

é calcular o quão bem os documentos estão bem alocados em seus grupos

conforme uma medida de proximidade. Por exemplo, dentre vários mode-

los de agrupamento, é selecionado o modelo que apresenta um baixo valor

da distância intragrupo (distância entre documentos de um mesmo grupo) e

alto valor para distância intergrupos (distância entre documentos de grupos

diferentes) (Jain et al., 1999). Durante as últimas décadas foram propostos

e investigados dezenas de índices estatísticos baseadas nas distâncias intra-

grupo e intergrupo para calcular o quão adequado é um modelo de agrupa-

mento (Milligan e Cooper, 1985; Halkidi et al., 2001; Everitt et al., 2001; Faceli

et al., 2005; Vendramin et al., 2010). No entanto, na maioria destes índices

há o pressuposto de que a medida de distância escolhida é apropriada para
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os dados. Além disso, cada índice possui um viés que o leva a selecionar

estruturas de agrupamento com determinados formatos, bem como priorizar

soluções com um número maior ou menor de grupos (Vendramin et al., 2010).

Assim, mesmo que do ponto de vista “estatístico” o modelo de agrupamento

seja adequado, tal modelo pode não ser adequado para a aplicação ou para os

usuários.

Uma outra estratégia para seleção de modelos de agrupamento depende da

existência de uma organização de referência (Milligan e Cooper, 1986; Everitt

et al., 2001; Xu e Wunsch, 2008). Nesses casos, o modelo mais adequado é

aquele que melhor se ajusta à organização de referência, por exemplo, com o

emprego de medidas de precisão e revocação (Tan et al., 2005). Embora este

critério seja comum em ambientes controlados e na academia, devido à exis-

tência de coleções textuais de benchmark, seu uso em cenários reais é muito

limitado, pois geralmente não há documentos rotulados. Além disso, solicitar

que o usuário (ou o especialista) organize previamente uma parcela dos do-

cumentos em grupos, na prática, é uma alternativa controversa, pois são tais

grupos que tanto se almeja descobrir com os algoritmos de agrupamento.

Por outro lado, os usuários possuem boa habilidade para apoiar a identifi-

cação e extração de atributos textuais do domínio, bem como incluir comen-

tários e marcações (tags) em uma pequena parcela de documentos (Hu et al.,

2011), conforme discutido no Capítulo 3. Esta informação adicional e vali-

osa revela estruturas de agrupamento que não estão explícitas na informação

tradicional, motivando realizar o seguinte questionamento: como a existên-
cia desta informação privilegiada pode atuar na seleção de modelos de
agrupamento?

Feyereisl e Aickelin (2012) investigaram o uso da informação privilegiada

em análise de agrupamentos considerando um cenário de seleção de mode-

los. A abordagem proposta pelos autores, denominada aRi-MAX (Maximum
Adjusted Rand Index), utiliza as soluções de agrupamento provenientes do es-

paço de informação privilegiada como organização de referência. Assim, dos

diversos modelos de agrupamento obtidos no espaço de informação técnica,

é selecionado o modelo que obtém melhor concordância com a organização

de referência. Esta concordância é calculada por meio do índice Rand Ajus-

tado (Hubert e Arabie, 1985) (descrito em mais detalhes na próxima seção).

Embora a abordagem aRi-MAX tenha apresentado resultados promissores, a

avaliação experimental é limitada a um pequeno conjunto de dados e envolve

apenas agrupamentos não hierárquicos. Neste capítulo, é apresentada uma
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análise empírica mais profunda da abordagem aRi-MAX aplicada em dados

textuais. Também são propostas e avaliadas duas novas abordagens, denomi-

nadas cdi-MAX (Maximum Cophenetic Difference Index) e edi-MAX (Maximum

Edge Distance Index). Ao contrário da aRi-MAX, que analisa apenas partições

extraídas de um dendrograma, as abordagens cdi-MAX e edi-MAX consideram

a estrutura hierárquica do dendrograma, como o nível de união dos subgrupos

e a topologia da árvore.

5.2 Trabalhos Relacionados

Os estudos sobre seleção de modelos para agrupamento se concetram prin-

cipalmente em determinar a melhor partição do conjunto de dados (Fraley e

Raftery, 1998; Mirkin, 2011). As partições, que representam modelos de agru-

pamento, podem ser obtidas por meio de um mesmo algoritmo com variação

de parâmetros, por exemplo, o número k de grupos, bem como por meio da

execução de diferentes algoritmos de agrupamento. Algoritmos de agrupa-

mento de hierárquico também são utilizados, uma vez que representam um

conjunto aninhado de partições (Everitt et al., 2001).

Em geral, existem dois critérios para determinar qual o melhor modelo de

um conjunto de modelos: critério relativo e critério externo (Xu e Wunsch,

2008). A seleção de modelos com uso de critério relativo busca determinar

qual partição apresenta melhor ajuste a um mesmo conjunto de dados (Ven-

dramin et al., 2010). Neste caso, é possível medir quantitativamente qual o

melhor número de grupos, bem como outros parâmetros dos algoritmos que

geraram os modelos de agrupamento. Por outro lado, a seleção de modelos de

agrupamento com uso de critério externo utiliza uma estrutura predetermi-

nada, isto é, uma organização de referência que reflete a estrutura de agrupa-

mento presente nos dados (Xu e Wunsch, 2008). Neste caso, será selecionado

o modelo de agrupamento que apresenta maior grau de correspondência entre

os grupos e a organização de referência.

A seguir, serão apresentados os trabalhos na literatura com os principais

índices utilizados em cada critério, bem como discutido uma estratégia para

seleção de modelos baseado na estabilidade desses índices. Também é apre-

sentada a abordagem aRi-MAX, um dos trabalhos mais relacionados ao uso de

informação privilegiada para seleção de modelos.
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5.2.1 Critério Relativo

Na literatura são encontradas dezenas de índices usados como critério re-

lativo para avaliação de partições de dados (Vendramin et al., 2010). Consi-

derando os estudos sobre validade de agrupamentos, os mais populares são

o índice Davies-Bouldin (Davies e Bouldin, 1979), o índice Calinsk-Harabasz
(Calinski e Harabasz, 1974), o índice de Dunn’s (Dunn, 1974) e o índice Si-
lhouette (Rousseeuw, 1987). Devido a esta grande variedade de índices para

critério relativo, a escolha do índice correto é uma tarefa tão complexa quanto

a escolha de um algoritmo de agrupamento. Desse modo, alguns trabalhos

foram reportados comparando-se a eficácia desses índices em determinar a

“qualidade” de uma estrutura de agrupamento. Milligan e Cooper (1985) com-

pararam trinta índices visando selecionar modelos provenientes de quatro al-

goritmos de agrupamento hierárquico. No estudo apresentado, cada modelo

representava uma partição extraída do dendrograma, o que permitia analisar

qual o melhor número de grupos. Por outro lado, de acordo com Halkidi et al.

(2001), esse estudo foi baseado em conjuntos de dados pequenos, com cerca

de 50 exemplos, e com estruturas de agrupamento bem definidas, o que não

reflete a realidade de muitas aplicações. Um estudo mais robusto sobre ín-

dices para critério relativo foi realizado por Vendramin et al. (2010), em que

foram comparados cerca de 40 índices em 1080 conjuntos de dados de dife-

rentes tamanhos e características. Entre os índices analisados, vale destacar

o Silhouette que apresentou boa eficácia em diversos cenários.

O índice Silhouette verifica o quão bem os exemplos estão situados dentro

de seus grupos. Dado um conjunto com n exemplos X = {~x1, ~x2, ..., ~xn}, o valor

do índice s(xi) para o exemplo xi é obtido pela Equação 5.1.

s(xi) =
b(~xi)− a(~xi)

max{a(~xi), b(~xi)}
(5.1)

no qual, a(~xi) é a distância média entre ~xi e todos os exemplos de seu grupo;

e b(~xi) a distância média entre ~xi e todos os exemplos do seu grupo vizinho (o

segundo grupo mais próximo).

O valor do índice Silhouette fica no intervalo [−1, 1], na qual valores pró-

ximos de 1 indicam que o exemplo está bem alocado no seu grupo. Com os

valores de Silhouette de cada exemplo, calcula-se o valor global (SP ) do índice

para uma determinada partição, conforme ilustrado na Equação 5.2.

SP =

∑n
i=1 s(~xi)

n
(5.2)
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O índice Silhouette permite comparar partições obtidas por diferentes al-

goritmos de agrupamento e diferentes números de grupos e, assim, a tarefa

de seleção de modelos consiste em selecionar a partição com maior valor SP .

A complexidade de tempo para computar o índice é O(n2). Uma versão sim-

plificada do índice Silhouette, baseada em centroides, proporciona resultados

competitivos com custo computacional reduzido para O(n) (Vendramin et al.,

2010).

5.2.2 Critério Externo

Assim como os índices para critério relativo, também exitem vários índices

para critério externo propostos na literatura (Faceli et al., 2005; Xu e Wunsch,

2008). No trabalho de Milligan e Cooper (1986) foram avaliados cinco índices

que comparam a compatilidade entre uma partição e uma organização de refe-

rência: índice Rand (Rand, 1971), coeficiente de Jaccard (Milligan e Schilling,

1985), índice Fowlkes-Mallows (Fowlkes e Mallows, 1983) e a versões ajusta-

das do índice Rand propostas por Fowlkes e Mallows (1983) e Hubert e Arabie

(1985). O índice Rand ajustado de Hubert e Arabie (1985) obteve os melhores

resultados para seleção de modelos com critério externo e, desde então, tem

sido empregado com frequência em muitos trabalhos relacionados à avaliação

de estruturas de agrupamento como critério externo (Mirkin, 2012).

Para calcular o índice Rand ajustado, inicialmente é interessante discutir

o cálculo do índice Rand original. Considere que (~xi, ~xj) é um par de exemplos

do conjunto de dados, PC é a partição proveniente de um algoritmo de agru-

pamento, e PR é uma organização de referência. Ainda, considere os seguintes

casos para atribuir um par de exemplos (~xi, ~xj):

• a: ~xi e ~xj estão no mesmo grupo em PC e na mesma categoria em PR;

• b: ~xi e ~xj estão no mesmo grupo em PC e em categorias diferentes em PR;

• c: ~xi e ~xj estão em grupos diferentes em PC e na mesma categoria em PR;

e

• d: ~xi e ~xj estão em grupos diferentes em PC e em categorias diferentes em

PR.

O cálculo do índice Rand está expresso na Equação 5.3, utilizando as con-

tagens dos casos acima. O índice possui valores no intervalo [−1, 1], e assume
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valor próximo de 1 conforme o resultado do agrupamento se aproxima da par-

tição de referência.

R =
a+ d

a+ b+ c+ d
(5.3)

Uma limitação bem conhecida do índice Rand é o favorecimento de parti-

ções com maior número de grupos, uma vez que o caso d tende a dominar o

valor do índice (Hubert e Arabie, 1985). Isso torna o índice pouco sensível em

detectar partições aleatórias, ou seja, o valor do índice não é nulo ao comparar

duas partições aleatórias dos dados. Nesse sentido, o índice Rand ajustado

proposto por Hubert e Arabie (1985) elimina essas limitações. O índice Rand

ajustado está definido na Equação 5.4.

Rajustado =
a− (a+c)(a+b)

(a+b+c+d)

(a+c)+(a+b)
2

− (a+c)(a+b)
(a+b+c+d)

(5.4)

5.2.3 Estabilidade do Modelo

Em aprendizado supervisionado, o uso de validação cruzada é uma das

principais técnicas para seleção de modelos (Mohri et al., 2012). De modo

geral, a validação cruzada consiste em empregar um subconjunto dos dados

para treinamento do modelo e utilizar o restante dos dados como um conjunto

de teste para estimar a acurácia do modelo em dados ainda não vistos (Tan

et al., 2005; Japkowicz e Shah, 2011). Embora esta técnica seja potencial-

mente útil para seleção de modelos de classificação e regressão, seu uso não

é diretamente aplicável para modelos de agrupamento devido a ausência de

conjuntos de dados rotulados (Mirkin, 2012).

Lange et al. (2002) propuseram uma estratégia alternativa de validação

cruzada para seleção de modelos de agrupamento, introduzindo o conceito de

estabilidade do modelo (Lange et al., 2004). A ideia intuitiva desta estratégia

é que se for realizada repetidas reamostragem dos dados e execução do algo-

ritmo de agrupamento nessas amostras, então um bom algoritmo de agrupa-

mento será aquele não obtém modelos muito variados nas diversas execuções.

Em outras palavras, o modelo obtido deve ser estável em relação às diversas

subamostras dos dados. Esta estratégia também é utilizada em trabalhos

sobre validação de agrupamento por “capacidade de predição” (Tibshirani e

Walther, 2005; Volkovich et al., 2008). Embora existam diferenças pontuais

entre esses trabalhos, a ideia básica da estratégia de validação cruzada para

seleção de modelos possui os seguintes passos:
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1. Dividir aleatoriamente o conjunto de dados em dois subconjuntos, um

para treino XR e outro para teste XS;

2. A partir de um mesmo algoritmo de agrupamento H, obter um modelo

de agrupamento MR a partir de XR e um modelo de agrupamento MS a

partir de XS;

3. Utilizar a estrutura de agrupamento representada no modelo MR para

“classificar” os exemplos do subconjunto de teste XS, obtendo-se o mo-

delo de agrupamento M ′
S;

4. Comparar a compatibilidade entre os modelos MS e M ′
S a partir de uma

estatística γ; e

5. Repetir os passos 1-4 um número b de vezes para estimar a estabilidade

do modelo por meio da média dos valores γ.

Os parâmetros H (algoritmo de agrupamento), γ (estatística) e b devem ser

definidos pelo usuário. O algoritmo de agrupamento H é responsável por ob-

ter o modelo em que se deseja analisar. A estatística γ, na prática, é um

índice de validação para critério externo, como o índice Rand ajustado, que

compara duas estruturas de agrupamento. O número de vezes que os passos

são executados (b) permite calcular a média e desvio padrão do índice, que irá

refletir a estabilidade do modelo. De acordo com Lange et al. (2002), o mesmo

procedimento pode ser repetido com diferentes algoritmos de agrupamento

e/ou diferentes números de grupos para seleção de modelos (observando-se

as mesmas divisões dos conjuntos de treino e teste).

Um ponto importante na análise da estabilidade do modelo é a estratégia

de “classificação” utilizada no passo 3. O modelo de agrupamento M ′
S é obtido

alocando-se os exemplos do subconjunto XS a um dos grupos do modelo MR

por meio da menor distância entre exemplos e centros dos grupos. A medida

de distância utilizada deve ser a mesma definida no algoritmo de agrupamento

H.

É importante observar que a análise de estabilidade do modelo é uma es-

tratégia natural em abordagens de agrupamento no paradigma LUPI. O apren-

dizado de um modelo inicial é realizado a partir de uma amostra de “treino”,

considerando-se os documentos que possuem informação técnica e informa-

ção privilegiada. O modelo inicial é então utilizado para agrupamento incre-

mental dos restantes dos documentos, que é associado a etapa de teste do

modelo. Nesse ponto de vista, espera-se que a informação privilegiada seja

101



5.2. Trabalhos Relacionados

útil para obter um modelo de inicial de maior qualidade e, consequentemente,

melhorar a estabilidade do modelo final.

5.2.4 A Abordagem aRi-MAX

A abordagem aRi-MAX utiliza os conceitos de seleção de modelos para agru-

pamento de dados com uso de informação privilegiada (Feyereisl e Aickelin,

2012). A ideia geral do aRi-MAX é selecionar, dentro um conjunto de modelos,

o modelo que obtém maior concordância nos dois espaços de características χ

(informação técnica) e χ∗ (informação privilegiada).

Algoritmo 6: O algoritmo da abordagem aRi-MAX
Entrada:

X = {(x1, x
∗
1), ..., (xm, x

∗
m)}: conjunto de exemplos descritos em χ e χ∗

k: número de grupos
r: número de partições

Saída:
Csel: partição dos exemplos descritos pela informação técnica χ

1 inicializar variáveis Ctec[ ], Cpri[ ], Csel e max
2 Xtec = {x1, ..., xn}
3 Xpri = {x∗1, ..., x∗n}
// Passo 1: Geração de Partições

4 para i = 1 até r faça
5 Ctec[i]← clustering(Xtec, k)
6 Cpri[i]← clustering(Xpri, k)

7 fim

// Passo 2: Seleção de Partição
8 para i = 1 até r faça
9 para j = 1 até r faça

10 se adjustedRandIndex(Ctec[i], Cpriv[j]) > max então
11 max← adjustedRandIndex(Ctec[i], Cpri[j])
12 Csel ← Ctec[i]

13 fim
14 fim
15 fim
16 retorna Csel

Os detalhes da abordagem aRi-MAX estão ilustrados no Algoritmo 6, que

é dividido em dois passos: (1) Geração de Partições e (2) Seleção de Partição.

Considere um conjunto com m exemplos X = {(x1, x
∗
1), ..., (xm, x

∗
m)}, xi ∈ χ, x∗i ∈

χ∗. Inicialmente, nas linhas 2−3, os exemplos do conjunto X são reorganizados
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em dois conjuntos Xtec e Xpri, ou seja, conjuntos com exemplos descritos pela

informação técnica e informação privilegiada, respectivamente. Em seguida, é

realizado o processo de geração de partições. Para tal, são obtidas r partições

tanto para o conjunto Xtec quanto para o conjunto Xpri, conforme descrito

nas linhas 4 − 7. A função clustering() representa algoritmos de agrupamento

particional, por exemplo, o k-means. É importante observar que, em cada

iteração, um algoritmo de agrupamento diferente pode ser executado (ou um

mesmo algoritmo com diferentes parâmetros e/ou inicializações) para fornecer

diversidade entre as partições obtidas. As variáveis Ctec[ ] e Cpri[ ] apontam para

uma lista de r partições dos conjuntos Xtec e Xpri, respectivamente.

Para o passo de seleção de partição, cada partição obtida dos exemplos de

informação técnica é comparada às partições obtidas dos exemplos de infor-

mação privilegiada. Esta comparação busca verificar o grau de correspondên-

cia entre os dois agrupamentos por meio do índice Rand ajustado. A partição

de Xtec que obtém o maior valor de índice Rand a uma partição de Xpri é sele-

cionada pelo aRi-MAX, conforme descrito nas linhas 10− 13.

Na abordagem aRi-MAX, a informação privilegiada é incorporada de forma

indireta, pois atua como um guia para selecionar uma das possíveis partições

provenientes da informação técnica.

5.3 Abordagens propostas: cdi-MAX e edi-MAX

Neste trabalho são propostas duas abordagens que, como a aRi-MAX, uti-

lizam a informação privilegiada para seleção de modelos de agrupamento hie-

rárquico. A abordagem aRi-MAX analisa partições para seleção de modelos

com uso do índice Rand ajustado. Embora seja possível seu uso em modelos

de agrupamento hierárquico, por meio da extração de partições do dendro-

grama, algumas informações importantes sobre a estrutura hierárquica não

são consideradas durante a seleção de modelos. Nesse sentido, as abordagens

propostas cdi-MAX e edi-MAX empregam índices específicos para comparação

de estruturas hierárquicas. As diferenças entre essas abordagens também

podem ser expressadas pelas medidas de correlação utilizadas. Na aborda-

gem cdi-MAX, é utilizada a correlação de Pearson que permite identificar a

dependência linear entre duas variávies, no caso, as matrizes de descritores.

Ainda, há o pressuposto de que as variáveis possuam distribuição normal. Já

na abordagem edi-MAX, é utilizada a correlação de Spearman que calcula a

dependência entre duas variáveis considerando a relação de ordem dos seus
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valores (ranking). Nesse caso, não é necessário definir previamente a distri-

buição dessas variáveis (Campello e Hruschka, 2009).

A comparação de estruturas hierárquicas, como dendrogramas, é baseada

nas chamadas matrizes de descritores (Podani, 2000; Zheng et al., 2010). Uma

matriz de descritores é análoga a uma matriz de distâncias entre exemplos.

No entanto, a proximidade entre dois exemplos é definida pelo valor de um

descritor extraído do dendrograma. Dessa forma, a matriz de descritores é

uma forma de reconstituir a matriz de distâncias a partir do dendrograma e,

assim, também permite representar o resultado do agrupamento hierárquico

(Mirzaei et al., 2008).

Vários descritores foram propostos considerando os diferentes aspectos de

um dendrograma (Podani, 2000). Em geral, um descritor deve expressar a

posição relativa entre um par de exemplos no dendrograma. Esta posição

relativa pode considerar basicamente dois tipos de descritores. O primeiro é

baseado no valor da distância da união entre dois subgrupos, ou seja, o valor

real (eixo y) no dendrograma que indica a fusão de dois subgrupos (o valor

desta altura é dependente do algoritmo de agrupamento hierárquico utilizado).

O segundo considera o nível da fusão de dois exemplos no dendrograma. Na

literatura é comum denominar o primeiro tipo como Weighted Dendrogram
Descriptors e o segundo tipo como Ranked Dendrogram Descriptors (Podani,

2000).

A abordagem proposta cdi-MAX utiliza o descritor Cophenetic Difference que

pertence ao primeiro tipo, enquanto a abordagem edi-MAX utiliza o descritor

Edge Distance pertencente ao segundo tipo. Para ilustrar melhor a diferença

entre esses descritores, considere o esquema apresentado na Figura 5.1. O

dendrograma do exemplo foi obtido após a execução do algoritmo de agrupa-

mento hierárquico Single-Linkage a partir da matriz de distâncias entre oito

exemplos (a, b, c, d, e, f , g e h). As matrizes referentes a cada descritor tam-

bém estão apresentadas na Figura 5.1 e serão utilizadas para exemplificar as

abordagens descritas nas próximas seções.

5.3.1 Cophenetic Difference Index (cdi)

O descritor Cophenetic Difference (CD) define a proximidade relativa entre

dois exemplos i e j, a partir de um dendrograma H, como o valor da altura (eixo

y) do primeiro subgrupo a unir os exemplos i e j em H. Por exemplo, o valor

do descritor CD para os exemplos a e b no dendrograma H é CDH(a, b) = 0, 1,

conforme pode ser visualizado no dendrograma da Figura 5.1. Já os exemplos
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Matrizes de Descritores

Cophenetic Difference Edge Difference

Matriz de Distâncias

Agrupamento
Hierárquico

Dendrograma

Figura 5.1: Exemplo de matrizes de descritores CD e ED extraídas de um den-
drograma. O dendrograma foi gerado com uso do algoritmo de agrupamento
hierárquico Single-Linkage a partir da referida matriz de distâncias.

a e g possuem valor CDH(a, g) = 0, 6, pois foram unidos apenas na raiz do

dendrograma.

Neste trabalho é proposto o uso do índice cdi, definido na Equação 5.5, para

a seleção de modelos com apoio de informação privilegiada. Nesta equação,

H é um dendrograma obtido a partir dos exemplos representados no espaço

de informação técnica e H∗ é um dendrograma de referência obtido a partir

do espaço de informação privilegiada. Os termos CDH e CDH∗ representam,

respectivamente, a média dos valores dos descritores CD dos diferentes pares

de exemplos i e j (matriz triangular).

cdi(H,H∗) =

∑
i<j(CDH(i, j)− CDH)(CDH∗(i, j)− CDH∗)√

[
∑

i<j(CDH(i, j)− CDH)2][
∑

i<j(CDH∗(i, j)− CDH∗)2]
(5.5)

O índice cdi, na prática, computa a correlação de Pearson entre as matri-

zes de descritores CD extraídas dos dendrogramas de informação técnica e

informação privilegiada. Se os dois dendrogramas possuem um alto grau de

correspondência, então o valor do índice se aproxima de 1. Caso contrário, se
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aproxima de −1. A seleção de modelos busca, então, selecionar um dendro-

grama dentre um conjunto de r dendrogramas D = {H1, H2, ..., Hr} do espaço

de informação técnica. O dendrograma selecionado é que aquele maximiza o

índice cdi, conforme a Equação 5.6.

cdi−MAX(D) = arg max
∀H∈D

cdi(H,H∗) (5.6)

5.3.2 Edge Distance Index (edi)

O descritor Edge Distance (ED) define a proximidade relativa entre dois

exemplos i e j, a partir de um dendrograma H, considerando apenas topologia

da hierarquia. Assim, em vez de identificar a altura (eixo y) de um subgrupo,

o descritor ED precisa identificar o nível (NL) do subgrupo. Seja Gu um de-

terminado subgrupo de um dendrograma H. Se Gu for um grupo unitário, ou

seja, um nó folha da árvore, então o subgrupo está no nível zero (NL(Gu) = 0).

Caso contrário, o nível do subgrupo Gu é definido como o valor NL do seu sub-

grupo filho com maior nível acrescido de um. Formalmente, os níveis podem

ser calculados conforme a Equação 5.7.

NL(Gu) =

MAX(NL(Gv), NL(Gw)) + 1 se Gu = Gv ∪Gw

0 se Gu contém apenas um exemplo
(5.7)
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Figura 5.2: Dendrograma com identificação de nível (NL) para cada subgrupo.

Para ilustrar a identificação dos níveis de cada subgrupo, na Figura 5.2

é reapresentado o dendrograma do exemplo anterior com seus respectivos

níveis.

O valor do descritor ED entre dois exemplos i e j é definido, então, como

o valor do nível do primeiro subgrupo a unir os exemplos i e j. Dessa forma,
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conforme pode ser observado nos exemplos da Figura 5.1 e 5.2, os exemplos a

e b possuem EDH(a, b) = 1. Já os exemplos a e g, que foram unidos na raiz do

dendrograma H, possuem valor EDH(a, g) = 4.

O uso do índice edi (Equação 5.8) é proposto neste trabalho para seleção de

modelos com apoio de informação privilegiada. Seu funcionamento é similar

ao índice cdi. No entanto, a correlação é computada com base no ranking dos

descritores ED, ou seja, é utilizada a correlação de Spearman para verificar o

grau de correspondência entre o dendrograma de informação técnica H e o

dendrograma de informação privilegiada H∗.

edi(H,H∗) =

∑
i<j(EDH(i, j)− EDH)(EDH∗(i, j)− EDH∗)√

[
∑

i<j(EDH(i, j)− EDH)2][
∑

i<j(EDH∗(i, j)− EDH∗)2]
(5.8)

Por fim, dentre um conjunto de r dendrogramas D = {H1, H2, ..., Hr} do

espaço de informação técnica, é selecionado o dendrograma com maior valor

do índice edi, conforme definido na Equação 5.9.

edi−MAX(D) = arg max
∀H∈D

edi(H,H∗) (5.9)

5.4 Aspectos Teóricos

Ao contrário da abordagem aRi-MAX, as abordagens cdi-MAX e edi-MAX
permitem utilizar informações sobre a estrutura hierárquica do dendrograma

para a seleção de modelos. O fato da edi-MAX explorar apenas o nível da fusão

dos grupos indica uma preferência maior pela topologia da árvore, ou seja,

dois dendrogramas serão considerados bem correlacionados se possuem uma

topologia similar, mesmo que os valores das distâncias de fusão dos grupos

sejam discrepantes. A abordagem cdi-MAX também considera a topologia da

hierarquia, mas dando preferência à distância de fusão dos grupos.

Em teoria, o uso da abordagem cdi-MAX é preferível se os valores das dis-

tâncias entre exemplos no espaço de informação privilegiada são confiáveis

para a aplicação, pois será selecionado o modelo de agrupamento que irá su-

perajustar essas distâncias. No entanto, o uso de diferentes algoritmos de

agrupamento hierárquico (ou diferentes medidas de distância) pode levar a

valores de distância de fusão dos grupos que não são diretamente compará-

veis. Nesses casos, o uso da abordagem edi-MAX é preferível.

Uma forma de visualizar a diferença entre as abordagens é analisar a pro-

priedade ultramétrica de cada matriz de descritores, que pode ser vista como
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a capacidade de se reconstruir o dendrograma original. Isso pode ser feito

aplicando-se o algoritmo de agrupamento hierárquico Single-link a partir da

matriz de descritores. Na Figura 5.3 é ilustrado os dendrogramas obtidos a

partir das matrizes de descritores CD e ED apresentados no exemplo da Fi-

gura 5.1. Note que o descritor CD permite recuperar o dendrograma original,

enquanto o descritor ED recupera apenas sua topologia.

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

a bd eg h f c

((a)) CD Dendrograma

4

3

2

1

0

a bd eg h f c

((b)) ED Dendrograma

Figura 5.3: Reconstrução do dendrograma a partir da matriz de descritores.
(a) Dendrograma reconstruído a partir da matriz de descritores CD é igual ao
dendrograma original. (b) Dendrograma reconstruído a partir da matriz de
descritores ED recupera a topologia do dendrograma original.

5.5 Análise Experimental

A abordagem aRi-MAX (Feyereisl e Aickelin, 2012) e as abordagens pro-

postas neste trabalho, cdi-MAX e edi-MAX, são comparadas empiricamente

visando avaliar a eficácia de cada uma em empregar informação privilegiada

para seleção de modelos.

Na análise experimental foram utilizadas as 10 coleções textuais de ben-
chmark descritas no Capítulo 3. Para estimar a acurácia de cada aborda-

gem, foi utilizado o índice FSCORE em um processo de validação cruzada para

agrupamento. O subconjunto S0 que contém documentos textuais represen-

tados em ambos espaços de informação técnica e privilegiada é utilizado para

aprendizado do modelo inicial, por meio das abordagens aRi-MAX, cdi-MAX
ou edi-MAX. Após a obtenção do modelo inicial, o restante dos documentos

(representados apenas pela informação técnica) são incorporados ao modelo

por meio de agrupamento incremental. Para aferir a estabilidade do modelo

inicial, o processo de agrupamento incremental é avaliado em dez subconjun-

tos (balanceados) de documentos, S1, S2, ..., S10. Este processo de avaliação
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experimental é repetido com 250 diferentes amostragem dos dados e são apre-

sentados as respectivas médias e desvios padrão do índice FSCORE. Os detalhes

da configuração experimental são descritos abaixo.

• Em cada abordagem, durante a etapa de aprendizado do modelo inicial,

foram obtidos 30 diferentes dendrogramas a partir dos documentos com

informação técnica do subconjunto S0. Um dendrograma de referência é

obtido a partir dos documentos com informação privilegiada do subcon-

junto S0. Para obtenção dos dendrogramas foi utilizado o algoritmo de

agrupamento hierárquico Bisecting k-means com similaridade cosseno e

10 inicializações dos centroides.

• Um mesmo dendrograma de referência é utilizado para a seleção de mo-

delos de cada abordagem. Dessa forma, é possível verificar qual índice

selecionou o melhor modelo de agrupamento (dendrograma) do espaço

de informação técnica. No caso da abordagem aRi-MAX, foi extraído

uma partição do dendrograma de referência utilizado o índice Silhouette,

testando-se valores de k no intervalo de 2 até
√
|S0|, em que |S0| repre-

senta o total de documentos do subconjunto S0.

• Na análise experimental foram gerados 22.750 dendrogramas para cada

coleção textual, incluindo 250 dendrogramas de referência (informação

privilegiada) e 22.500 dendrogramas provenientes da informação técnica.

Ao longo da avaliação experimental foram extraídos um total de 227.500

dendrogramas.

O primeiro aspecto analisado na avaliação experimental é a eficácia de cada

índice na tarefa seleção de modelos de agrupamentos. Esses resultados são

descritos por meio de uma matriz VED (Vitória, Empate e Derrota), conforme

ilustrado na Tabela 5.1. A matriz VED compara o algoritmo da linha contra

o algoritmo da coluna. Por exemplo, considere a segunda linha e primeira

coluna da matriz VED para a coleção textual 20ng. Os valores [60.0 0.0 40.0]

desta célula indicam, respectivamente, que a abordagem cdi-MAX – quando

comparada com a aRi-MAX – selecionou um melhor modelo de agrupamento

em 60% das execuções, não houve empates e que selecionou um pior modelo

de agrupamento em 40% das execuções. Nesse caso, empate significaria que

as duas abordagens selecionaram o mesmo modelo de agrupamento.

A partir das matrizes VED é possível verificar que a abordagem cdi-MAX foi

mais promissora na seleção de modelos, obtendo-se a maior porcentagem de
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vitórias em cinco coleções: 20ng, Hitech, LATimes, PubMed−Cancer e Reviews;

enquanto foi derrotada pela aRi-MAX ou edi-MAX em três coleções: NSF , Re8

e WebACE. Nas coleções ACM e Ohsumed400 há maior predomínio de empate

entre as abordagens.

É importante observar que nos três casos em que a cdi-MAX obteve maior

porcentagem de derrotas (NSF , Re8 e WebACE), a abordagem edi-MAX obteve

maior porcentagem de vitórias do que a aRi-MAX. Esse aspecto fornece indí-

cios de que as abordagens que utilizam informação da estrutura hierárquica

tendem a ter um melhor desempenho na seleção de modelos. De fato, quando

é considerado apenas as vitórias e derrotas, a abordagem aRi-MAX não obteve

melhor desempenho em nenhuma das coleções textuais.

As matrizes VED são úteis para comparar a quantidade de vezes que uma

abordagem ganha/empata/perde de outra na tarefa de seleção de modelos,

mas também é necessário analisar a qualidade dos modelos de agrupamento

selecionados. Nesse sentido, na Figura 5.4 é ilustrada uma comparação da

acurácia (índice FSCORE) dos modelos de agrupamento obtida por cada abor-

dagem, desde o modelo inicial até o modelo final obtido após o agrupamento

incremental.

Nos gráficos da Figura 5.4 é possível notar que a escolha do modelo inicial

é importante para todo o processo de agrupamento. Na maioria dos casos, a

abordagem que seleciona o melhor modelo inicial (S0) também obtém o melhor

acurácia na solução final de agrupamento (S10). Isto ocorreu com a aborda-

gem cdi-MAX que apresentou maiores médias para valores FSCORE, exceto nas

coleções NSF , Re8 e WebACE. Considerando o índice FSCORE, as abordagens

aRi-MAX e edi-MAX obtiveram desempenho similar nas coleções textuais ana-

lisadas.

Um outro aspecto importante a ser analisado é sobre o quanto o uso da

informação privilegiada para seleção de modelos melhora o processo de agru-

pamento, quando comparado a uma estratégia Baseline, ou seja, o processo

de agrupamento hierárquico tradicional baseado apenas na informação téc-

nica. Na Figura 5.5 é apresentado um gráfico radar com a porcentagem de

melhora (ou piora) obtido por cada abordagem em relação ao Baseline.

Em algumas coleções textuais, o uso da informação privilegiada para se-

leção de modelos apresenta uma solução final de agrupamento com média

FSCORE levemente superior (e algumas vezes inferior) do que o Baseline, em

especial, nas abordagens aRi-MAX e edi-MAX. Nesses casos, embora a infor-

mação privilegiada represente uma informação adicional e valiosa a respeito
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((a)) 20ng

aRi-MAX cdi-MAX edi-MAX
v e d v e d v e d

aRi-MAX — 40.0 0.0 60.0 60.0 10.0 30.0
cdi-MAX 60.0 0.0 40.0 — 40.0 60.0 0.0
edi-MAX 30.0 10.0 60.0 0.0 60.0 40.0 —

((b)) ACM

aRi-MAX — 29.6 35.7 34.8 23.5 47.5 29.0
cdi-MAX 34.8 35.7 29.6 — 31.6 38.0 30.4
edi-MAX 29.0 47.5 23.5 30.4 38.0 31.6 —

((c)) Hitech

aRi-MAX — 27.7 34.7 37.6 19.0 55.1 25.9
cdi-MAX 37.6 34.7 27.7 — 34.8 32.4 32.8
edi-MAX 25.9 55.1 19.0 32.8 32.4 34.8 —

((d)) LATimes

aRi-MAX — 28.6 23.3 48.2 17.6 63.8 18.6
cdi-MAX 48.2 23.3 28.6 — 48.5 19.3 32.2
edi-MAX 18.6 63.8 17.6 32.2 19.3 48.5 —

((e)) NSF

aRi-MAX — 58.2 5.5 36.4 45.5 7.3 47.3
cdi-MAX 36.4 5.5 58.2 — 30.9 34.5 34.5
edi-MAX 47.3 7.3 45.5 34.5 34.5 30.9 —

((f)) Ohsumed400

aRi-MAX — 25.0 46.2 28.8 19.2 61.5 19.2
cdi-MAX 28.8 46.2 25.0 — 28.8 48.1 23.1
edi-MAX 19.2 61.5 19.2 23.1 48.1 28.8 —

((g)) PubMed-Cancer

aRi-MAX — 27.8 33.3 38.9 22.2 44.4 33.3
cdi-MAX 38.9 33.3 27.8 — 27.8 50.0 22.2
edi-MAX 33.3 44.4 22.2 22.2 50.0 27.8 —

((h)) Re8

aRi-MAX — 66.9 11.7 21.4 25.3 40.9 33.8
cdi-MAX 21.4 11.7 66.9 — 18.8 14.3 66.9
edi-MAX 33.8 40.9 25.3 66.9 14.3 18.8 —

((i)) Reviews

aRi-MAX — 22.5 37.2 40.3 49.6 33.1 17.3
cdi-MAX 40.3 37.2 22.5 — 65.3 20.6 14.1
edi-MAX 17.3 33.1 49.6 14.1 20.6 65.3 —

((j)) WebACE

aRi-MAX — 39.5 21.2 39.3 22.2 54.9 22.9
cdi-MAX 39.3 21.2 39.5 — 41.2 16.7 42.1
edi-MAX 22.9 54.9 22.2 42.1 16.7 41.2 —

Tabela 5.1: Tabela com matrizes VED (Vitória, Empate e Derrota) entre as
abordagens em cada coleção textual. Em cada matriz VED, compara-se a
abordagem da linha contra a abordagem da coluna. Os valores v, e, d, repre-
sentam, respectivamente, as porcentagens de vitória, empate e derrota.
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Figura 5.4: Comparação do índice FSCORE das abordagens aRi-MAX, cdi-MAX
e edi-MAX durante o processo de agrupamento. A etapa S0 representa a acu-
rácia do modelo inicial e S10 a acurácia da solução final de agrupamento.
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dos dados, seu uso em abordagens de seleção de modelos é limitado. Esta in-

formação adicional não é incorporada de fato nos dados, mas é empregada de

forma indireta como uma estrutura de referência. Nas abordagens baseadas

em aprendizado de métricas (IPIML), por exemplo, a informação privilegiada

permite alterar/refinar a estrutura de agrupamento por meio de nova(s) mé-

trica(s). Já com a seleção de modelos, mesmo que o conjunto de modelos de

agrupamento sejam todos “ruins”, um deles sempre será selecionado.

NSF
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Pubmed-Cancer

Re8

Reviews

WebACE

20ng
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Hitech

LATimes
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Figura 5.5: Porcentagem de ganho/perda das abordagens aRi-MAX, cdi-MAX
e edi-MAX em relação ao Baseline.

Figura 5.6: Diferença crítica (CD) sobre o ranking das abordagens exploradas
de acordo com a acurácia (FSCORE) da solução final de agrupamento.

Para verificar se o uso de informação privilegiada para seleção de modelos

é significativamente superior ao Baseline, foi realizada uma análise estatística
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com o teste não paramétrico de Friedman e pós-teste de Nemenyi (com 95% de

confiança), conforme recomendações de Demšar (2006) e Japkowicz e Shah

(2011). Uma representação gráfica dos resultados da análise estatística está

ilustrada na Figura 5.6, em que as abordagens estão ordenadas conforme sua

posição no raking. Este ranking é calculado considerando os valores médios

do índice FSCORE, dentre as diversas execuções realizadas. Uma abordagem

é considerada estatisticamente superior (ou inferior) a outra se a diferença

crítica CD (Critical Difference) entre elas é maior do que a CD de referência

computada pelo teste.

A análise estatística revela dois grupos sem diferença significativa em seus

desempenhos: [cdi-MAX, edi-MAX, aRi-MAX ] e [edi-MAX, aRi-MAX, Baseline].

Há uma diferença estatística significativa apenas entre as abordagens cdi-MAX
e Baseline, fornecendo evidências de que o descritor CD é mais indicado para

apoiar a seleção de modelos com uso de informação privilegiada. Esta infor-

mação também indica que não apenas a topologia da estrutura hierárquica

extraída da informação privilegiada é importante, mas também os valores de

distância entre seus exemplos devem ser considerados durante a seleção de

modelos.

5.6 Considerações Finais

Neste capítulo foi introduzido o uso de informação privilegiada para seleção

de modelos de agrupamento hierárquico. Além da adaptação e avaliação de

uma abordagem recentemente proposta na literatura, denominada aRi-MAX,

também foram propostos duas novas abordagens, cdi-MAX e edi-MAX, que

possuem o diferencial de extrair descritores da estrutura hierárquica durante

a seleção de modelos.

Os resultados experimentais fornecem evidências de que a abordagem cdi-
MAX é mais adequada para seleção de modelos com apoio de informação pri-

vilegiada. No cenário avaliado foi utilizado o algoritmo de agrupamento hierár-

quico Bisecting k-means, com similaridade baseada no cosseno, para geração

de todos os dendrogramas. O uso de uma mesma estratégia de agrupamento

e uma mesma medida de similaridade permite a comparação dos respectivos

dendrogramas de forma mais direta com uso da correlação de Pearson, que é

utilizado para cálculo do índice cdi (Cophenetic Difference Index). Em cenários

envolvendo diferentes medidas de similaridade, bem como diferentes algorit-

mos de agrupamento, a abordagem edi-MAX mé mais recomendada, embora
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este cenário não tenha sido explorado nos experimentos. Os valores de ma-

trizes de descritores provenientes de diferentes medidas e algoritmos poten-

cialmente terão magnitudes e distribuições diferentes, cenário que favorece o

uso critérios baseados na correlação de Spearman para comparação dessas

matrizes.

Uma limitação no uso de informação privilegiada para seleção de modelos

é que tal informação adicional não é incorporada, de fato, no modelo inicial,

ou seja, não há uma estratégia para refinar/corrigir o modelo selecionado.

Por outro lado, possui a vantagem de que uma gama de algoritmos de agru-

pamento disponíveis na literatura possam ser facilmente utilizados, sem a

necessidade de desenvolver um algoritmo específico.
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CAPÍTULO

6
Aplicações

6.1 Considerações Iniciais

Nos Capítulos 3, 4 e 5 foram propostas e avaliadas diferentes abordagens

para incorporação de informação privilegiada em agrupamento hierárquico

de textos. A análise das abordagens foi realizada com foco nos algoritmos e

aspectos teóricos envolvidos, com avaliação experimental baseada em coleções

textuais de benchmark. Neste capítulo são discutidos alguns aspectos práticos

em relação ao uso de informação privilegiada para agrupamento de textos. Em

especial, são apresentadas duas aplicações: (i) análise exploratória de mídias

sociais e (ii) sistemas de recomendação sensíveis ao contexto.

As aplicações foram desenvolvidas em colaboração com pesquisadores de

outras áreas, que identificaram nas abordagens investigadas neste projeto

uma oportunidade de avançar em suas respectivas linhas de pesquisa. Em-

bora cada aplicação tenha sido avaliada de acordo com o contexto original em

que foram propostas (em suas respectivas linhas de pesquisa), neste capítulo

buscou-se enfatizar sobre como modelos de agrupamento hierárquico usando

informação privilegiada foram empregados nessas aplicações.

6.2 Análise Exploratória de Mídias Sociais

A popularização das mídias sociais, a exemplo de fóruns, blogs e redes

sociais, tem fornecido novas formas de interação social, como a criação e

compartilhamento de informação em vários formatos. Uma quantidade sig-

nificativa dessa informação é armazenada no formato textual. Recentemente,
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o conteúdo textual de acesso público disponibilizado nessas mídias sociais

tem sido utilizado por pesquisadores da área de Ciência Sociais para estudar

diversos temas relacionados à sociedade. Nesse sentido, surgiu uma direção

de pesquisa denominada “Ciência Social Computacional”, discutida em Lazer

et al. (2009). A ideia geral é de que esta grande quantidade de dados pode ser

utilizada para analisar o comportamento da sociedade de forma não intrusiva

(Kozinets, 2010).

Uma técnica empregada pelos Cientistas Sociais é conhecida como Dis-

curso do Sujeito Coletivo (DSV) (Lefevre e Lefevre, 2006), que tem o objetivo de

encontrar discursos que representam uma ideia coletiva por meio da análise

de depoimentos individuais. Tais discursos são gerados agregando-se trechos

de depoimentos individuais que apresentam o mesmo argumento. Assim, com

a técnica de Discurso do Sujeito Coletivo, espera-se verificar qual o pensa-

mento de uma comunidade a respeito de um assunto, bem como o grau de

compartilhamento das opiniões da comunidade sobre este assunto. Para que

a técnica obtenha resultados satisfatórios, é necessário um considerável es-

forço dos analistas, uma vez que dentre uma grande quantidade de textos

apenas uma parcela é de interesse. Selecionar esta parcela de textos é, então,

um dos desafios existentes para a análise (Carvalho et al., 2012a).

A aplicação apresentada nesta seção foi desenvolvida para apoiar um grupo

de pesquisadores1 da PUC-Rio (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Ja-

neiro) que, por sua vez, atuavam junto ao Instituto de Responsabilidade Social

Sírio-Libanês. Este grupo busca aplicar a técnica DSV para identificar moti-

vações de pessoas sobre o início e o fim do consumo de drogas. Para tal, o

estudo analisa discussões em comunidades virtuais na Internet sobre o uso

de crack, cocaína e maconha (Instituto-Sírio-Libanês, 2012).

Em um primeiro momento, a DSV foi empregada pelos analistas de forma

manual. Foi utilizada uma coleção textual extraída de comunidades virtuais

da rede social Orkut® composta por 8655 mensagens coletadas em Setembro

de 2011. As mensagens são provenientes de 434 participantes (57% homens

e 43% mulheres) e distribuídas em 384 tópicos de discussão. Após o emprego

da técnica de Discurso do Sujeito Coletivo, os analistas selecionaram um con-

junto de opiniões sumarizadas em 39 tópicos e 925 mensagens (Instituto-Sírio-

Libanês, 2012).

Devido ao grande esforço humano envolvido no processo descrito acima,

uma ferramenta para apoiar a análise exploratória de mídias sociais, deno-
1O grupo foi coordenado pelo Prof. Carlos José Pereira de Lucena durante o trabalho de

doutorado do Prof. Dárlinton Barbosa Feres Carvalho
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minada TorchSR (Carvalho et al., 2012b, 2014), foi desenvolvida em conjunto

com o grupo de pesquisadores da PUC-RIO para atender a demanda da área. A

ferramenta é um módulo adaptado do ambiente Torch2, introduzido em Mar-

cacini e Rezende (2010), que atualmente contém diversos algoritmos de pré-

processamento e agrupamento de textos (incluindo as abordagens propostas

neste projeto de doutorado). Os passos básicos da aplicação são descritos a

seguir.

6.2.1 Extração da Informação Privilegiada

Uma representação textual complementar à bag-of-words (informação técni-

ca) foi obtida com base em itemsets. No caso específico desta aplicação, foram

obtidos apenas itemsets de tamanho 2, ou seja, termos compostos por duas

palavras. Isto foi necessário porque a interface de interação com os usuários

para efetuar a seleção de termos é baseada em uma rede de coocorrência de

termos. Nesta rede, cada palavra é vértice de um grafo e as arestas repre-

sentam os itemsets. O grafo é direcionado, em que o vértice de origem é a

palavra com maior valor de frequência. Assim, a rede de coocorrência de ter-

mos permite identificar a relação de subsunção entre os termos (Lawrie et al.,

2001). Para exemplificar, na Figura 6.1 é apresentada parte da rede de coo-

corrência da coleção textual utilizada nesta aplicação. Na parte esquerda, são

listados os itemsets extraídos para seleção pelos usuários. Na parte central,

é apresentada a rede de coocorrência, que é atualizada conforme os itemsets
são selecionados. Na parte da direita, são apresentadas configurações para

facilitar a visualização da rede de coocorrência de termos.

Ao finalizar esta etapa, a representação textual de informação privilegiada

é obtida com base no conjunto de itemsets selecionado pelo usuário. Por

fim, é obtido o modelo de agrupamento hierárquico combinando-se informação

técnica e informação privilegiada, por exemplo, com uso da abordagem LIHC.

6.2.2 Seleção de Conteúdo para Discurso do Sujeito

Coletivo

A identificação de conteúdo que seja relevante para o Discurso do Sujeito

Coletivo (DSV) é o objetivo principal da análise exploratória. No entanto, como

não há um conhecimento prévio do que se deseja buscar nos textos, é difícil

para os usuários definirem critérios de busca. Nesta aplicação, o modelo de
2Torch: http://sites.labic.icmc.usp.br/
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Figura 6.1: Interface para seleção de itemsets e exploração da rede de coocor-
rência de termos da ferramenta TorchSR.

agrupamento hierárquico foi utilizado para guiar a análise exploratória, em

que cada grupo e subgrupo possui um descritor que indica o significado das

mensagem ali agrupadas. Esta organização está relacionada com a hipótese

de que se o usuário está interessado em um documento de um determinado

grupo, também deve estar interessado em outros desse grupo ou de seus sub-

grupos (Manning et al., 2008).

Na Figura 6.2 é ilustrada a interface de seleção de contéudo utilizada nesta

aplicação. O modelo de agrupamento hierárquico e os respectivos descri-

tores são apresentado na parte A da Figura 6.2. Após selecionar um dos

(sub)grupos, a ferramenta apresenta os tópicos das comunidades virtuais na

parte B, ordenados de acordo com sua similaridade ao grupo selecionado. O

usuário, então, pode selecionar alguns tópicos de discussão que são de inte-

resse para a análise. Para cada tópico selecionado, são listadas as mensagens

mais similares ao assunto geral do tópico. Esta operação é realizada na parte

C, onde as mensagens selecionadas também são consideradas para a técnica

DSV. Já na parte D da Figura 6.2, é apresentada uma visão geral dos textos

que foram selecionados até aquele momento. Por fim, é importante lembrar
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Figura 6.2: Interface para apoiar a seleção de conteúdo textual a ser utilizado
para análise do Discurso do Sujeito Coletivo (DSV)

que o usuário pode voltar à etapa anterior, incluir novos termos na represen-

tação de informação privilegiada, obter um novo agrupamento hierárquico e

continuar o processo de seleção de conteúdo.

Um detalhe importante em relação ao uso do agrupamento hierárquico

para apoiar a seleção de conteúdo é sobre a estrutura do dendrograma. Por

ser uma árvore binária, o dendrograma possui muitos grupos e subgrupos que

dificultam a análise exploratória para os usuários. Nesse sentido, foi utilizado

um método para refinamento de dendrogramas (Marcacini et al., 2012a). O

método é denominado “fusão” e essencialmente calcula a proximidade entre

grupos pais e filhos por meio da similaridade cosseno entre seus respecti-

vos centroides. Se esta similaridade for muito alta (maior do que um limiar

definido pelo usuário), então o grupo filho não “especializa” o conhecimento

existente no grupo pai. Nesses casos, o grupo filho é removido da hierarquia

e os grupos netos são promovidos. Esse processo é iterativo e continua até

que todas as similaridades sejam menores do que o limiar definido pelo usuá-

rio. Os resultados experimentais apresentados em Marcacini et al. (2012a)

indicam que o método proposto fusão permite reduzir a estrutura do agru-
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pamento hierárquico, sem afetar significativamente a acurácia (índice FSCORE)

do modelo.

6.2.3 Discussão dos Resultados

A ferramenta desenvolvida para análise exploratória de mídias sociais foi

avaliada qualitativamente. Para tal, o grupo de pesquisadores da PUC-Rio,

por meio do Laboratório de Engenharia de Software (LES), realizou uma ofi-

cina3 de “Pesquisa Qualitativa” de quatro horas de duração, onde os parti-

cipantes receberam um treinamento em Pesquisa Qualitativa com ênfase em

análise de conteúdo e discurso. Uma das atividades da oficina foi a avaliação

da ferramenta TorchSR. O objetivo da avaliação foi verificar o desempenho de

modelos de agrupamento hierárquico para apoiar seleção de conteúdo rele-

vante quando comparado com uma estratégia manual. Embora os resultados

da avaliação demonstraram que a TorchSR auxilia nesta tarefa, a estratégia

de avaliação não permite analisar o efeito da informação privilegiada neste

processo.

Um dos aspectos interessantes nessa aplicação é o uso da informação privi-

legiada não apenas para melhorar o aprendizado de modelos de agrupamento,

mas também para facilitar a visualização do modelo. A informação privile-

giada, nesse caso, permite facilitar a interpretação dos grupos e subgrupos

quando seus termos são utilizados como descritores.

Por fim, também é importante ressaltar que foi necessário adaptar a inter-

face de seleção interativa de termos de acordo com a aplicação. Em alguns

cenários, é possível utilizar fontes externas para enriquecer ainda mais esse

processo, como consulta a dicionários de domínio, ontologias, entidades no-

meadas e Wikipedia.

Os resultados obtidos com esta aplicação foram utilizados como parte da

tese de doutorado de Carvalho (2013).

6.3 Sistemas de Recomendação Sensíveis ao

Contexto

Com a grande variedade de produtos e serviços disponíveis na web, sis-

temas de recomendação têm sido propostos para identificar itens que sejam
3A Oficina de Pesquisa Qualitativa foi realizada nas dependência da PUC-Rio no dia 12 de

Novembro de 2013.
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de maior interesse para os usuários (Ricci et al., 2011). Nesse sentido, a re-

comendação de itens se tornou popular principalmente em sites de comércio

eletrônico, interagindo diretamente com os usuários (consumidores) por meio

de sugestões dos produtos e serviços. Empresas como Amazon4, Netflix5 e

Last.fm6 são exemplos de sucesso onde o uso de sistemas de recomendação

permitiu aumento significativo de suas vendas (Ricci et al., 2011).

A maioria dos sistemas de recomendação é baseada no histórico de acesso

dos usuários aos itens para realizar recomendações (Ekstrand et al., 2011). No

entanto, em muitas aplicações, também é importante incorporar informação

contextual no processo de recomendação (Adomavicius et al., 2005; Li et al.,

2010; Bobadilla et al., 2013). Vários estudos têm demonstrado que a acurácia

da recomendação aumenta de forma significativa quando informações (adici-

onais) de contexto, como horário e região, também são utilizadas durante a

construção do modelo de recomendação (Adomavicius e Tuzhilin, 2011).

A “informação contextual” é um conceito que pode assumir diferentes defi-

nições dependendo do tipo de aplicação. No entanto, a definição mais usada é

sugerida por Dey (2001): “Contexto é alguma informação que pode ser utilizada
para caracterizar a situação de uma entidade. Uma entidade é uma pessoa,
lugar ou objeto”. Sistemas de recomendação sensíveis ao contexto permitem

incorporar esta informação contextual no processo de recomendação. Em-

bora estes sistemas tenham recebido grande atenção nos últimos anos, ainda

existe um desafio recente em relação a métodos automáticos para extrair e

estruturar a informação contextual.

As abordagens propostas nesta tese de doutorado, especialmente a abor-

dagem LIHC (LUPI-Based Incremental Hierarchical Clustering), foram utiliza-

das para apoiar sistemas de recomendação sensíveis ao contexto. O objetivo

principal é extrair informação contextual a partir do modelo de agrupamento

hierárquico. O conjunto de itens do sistema de recomendação é organizado

em grupos e subgrupos, no qual itens similares (com base em dados textuais)

são alocados em um mesmo grupo. Assim, cada grupo e subgrupo é utilizado

como uma possível informação contextual para o sistema de recomendação.

Nas próximas seções, este processo é discutido com mais detalhes.
4http://www.amazon.com
5http://www.netflix.com
6http://www.last.fm
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6.3.1 Entidades Nomeadas como Informação Privilegiada

A grande disponibilidade de dados textuais associados aos itens e usuá-

rios tem motivado o uso de técnicas de mineração de textos para extração

da informação contextual. Uma das técnicas populares é o Reconhecimento

de Entidades Nomeadas (REN), que consiste em identificar nomes próprios

como pessoas, organizações, lugares e produtos, bem como dados temporais

e expressões numéricas (Nadeau e Sekine, 2007). As técnicas para REN são

computacionalmente custosas e necessitam de um conjuntos de regras ou

base de conhecimento, ou seja, uma informação externa a respeito dos dados.

Ainda, há técnicas para REN que são específicas para um domínio, baseadas

em ontologias, dicionários de dados, e até mesmo com interação de usuários

por meio de aprendizado ativo (Nadeau e Sekine, 2007; Ekbal et al., 2014).

Em vista disso, o uso de entidades nomeadas como um tipo de informação

privilegiada foi investigado em colaboração com o trabalho de Sinoara et al.

(2014). Os resultados experimentais indicam que é possível melhorar a qua-

lidade do modelo de agrupamento incorporando-se entidades nomeadas como

informação privilegiada, porém apenas para coleções textuais formadas por

textos longos, aliado com uma ferramenta eficaz para Reconhecimento de En-

tidades Nomeadas.

Entre as coleções textuais exploradas em Sinoara et al. (2014), a coleção

BestSports obteve os resultados mais promissores. Esta coleção é composta

por relatórios (em português) sobre diferentes eventos esportivos e atletas. A

informação técnica (bag-of-words) foi extraída por meio da ferramenta JPre-

text7, remoção de stopwords, radicalização das palavras e remoção de termos

que ocorrem em menos do que dois documentos. A extração da informa-

ção privilegiada foi apoiada pela ferramenta REMBRANDT8, um Reconhecedor

de Entidades Nomeadas para a Língua Portuguesa. O REMBRANDT realiza

consulta à informações externas como Wikipédia9 e DBpedia10, permitindo

a identificação mais robusta de entidades nomeadas. Após a etapa de pré-

processamento, a informação técnica ficou composta por 1211 termos e 881

documentos. Já a informação privilegida ficou composta por 660 termos (en-

tidades nomeadas) e 878 documentos. Para ilustrar esse processo, na Tabela

6.1 são apresentados os 20 termos mais frequentes de cada uma das repre-

sentações de informação técnica e informação privilegiada.
7JPretext: http://sites.labic.icmc.usp.br/torch/msd2011/jpretext/
8REMBRANDT: http://xldb.di.fc.ul.pt/Rembrandt/
9Wikipédia: http://pt.wikipedia.org/

10DBpedia: http://pt.dbpedia.org
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Tabela 6.1: Lista de 20 termos mais frequentes das representações de infor-
mação técnica e informação privilegiada.

Informação Técnica Informação Privilegiada
1. brasil 11. min 1. brasil 11. X_minutos
2. jog 12. prov 2. atenas 12. jogos_pan
3. fic 13. tec 3. jogos 13. X_kg
4. olimp 14. americ 4. sydney 14. cuba
5. pont 15. disput 5. honda 15. voleibol
6. final 16. feminin 6. estados_unidos 16. shumacher
7. set 17. prim 7. alemanha 17. X_americanos
8. conquist 18. seleca 8. ferrari 18. X_anos
9. derrot 19. equip 9. X_km 19. gustavo_kuerten
10. aten 20. quart 10. espanha 20. china

Uma vez analisadas as situações em que entidades nomeadas podem ser

empregadas como informação privilegiada, foi realizado um estudo sobre como

utilizar o modelo de agrupamento resultante em sistemas de recomendação

sensíveis ao contexto. O algoritmo base utilizado para esta tarefa foi o IBCF

(Item-Based Collaborative Filtering) (Deshpande e Karypis, 2004), uma estra-

tégia tradicional de recomendação baseada em filtragem colaborativa.

6.3.2 Recomendação baseada em Filtragem Colaborativa

Os sistemas de recomendação sensíveis ao contexto explorados neste tra-

balho são baseados no algoritmo IBCF (Item-Based Collaborative Filtering).

Neste algoritmo, seja m o número de usuários U = {u1, u2, ..., um} e n o nú-

mero de itens que podem ser recomendados I = {i1, i2, ..., in}. O modelo obtido

pelo IBCF é a matriz de similaridades entre todos os pares de itens. A medida

de similaridade baseada no cosseno é comumente empregada para este caso,

conforme definido na Equação 6.1:

sim(i1, i2) = cos(~i1, ~i2) =
~i1 · ~i2

‖~i1‖ ∗ ‖~i2‖
(6.1)

onde ~i1 e ~i2 são vetores que identificam quais usuários acessaram os itens.

Nesse caso, se um usuário acessou o item i, então ~i terá o valor 1 referente à

posição deste usuário. Caso contrário, terá valor 0.

Assim, dado um usuário ativo ua e seu conjunto de itens observáveis O ⊆
I, a recomendação é realizada da seguinte maneira. Primeiro, é obtido um

conjunto R de itens candidatos à recomendação, selecionando-se todos os

itens que não estão no conjunto de itens observáveis (i /∈ O). Então, para cada

item candidato r ∈ R, o score da recomendação é calculado de acordo com a

Equação 6.2:
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score(ua, O, r) =

∑
i∈Kr∩O sim(r, i)∑
i∈Kr

sim(r, i)
(6.2)

onde Kr representa o conjunto dos k itens mais similares ao item candidato r.

Por fim, os N itens candidatos com maiores valores de score são recomendados

ao usuário ua.

Panniello e Gorgoglione (2012) propuseram uma abordagem para consi-

derar contextos no processo de recomendação do IBCF, chamada Filter PoF
(Contextual Post-Filtering Approach). Neste caso, a informação de contexto

é utilizada para filtrar (remover) recomendações da lista com os top-N itens

recomendados. A ideia geral é computar a probabilidade dos usuários aces-

sarem itens em um determinado contexto. Mais formalmente, a probabilidade

Pc(u, i), de um usuário u acessar um item i em um contexto c, é computada

pela Equação 6.3:

Pc(ua, i) =
Numc(u, i)

Numc(u)
(6.3)

em que Numc(u, i) é o número de usuários u que acessaram o item i no con-

texto c, e Numc(u) é o número total de usuários que acessaram algum item no

contexto c. Com base nessa probabilidade, a abordagem Filter PoF filtra as re-

comendações baseadas em um limiar P∗ da probabilidade Pc(ua, r), conforme

a Equação 6.4:

scorec(ua, O, i) =

{
scorec(ua, O, i), se Pc(ua, i) ≥ P∗

0, caso contrário
(6.4)

A abordagem proposta LIHC (LUPI-Based Incremental Hierarchical Cluste-
ring) foi, então, utilizada para obter o agrupamento hierárquico incoporando-

se informação privilegiada (entidades nomeadas). Cada grupo e subgrupo do

modelo obtido pelo LIHC é um possível contexto para o Filter PoF. Do ponto de

vista prático, isto significa que a informação contextual está mapeando itens

que possuem descrições textuais similares, incluindo as entidades nomeadas

extraídas desses itens. Dessa forma, o sistema de recomendação baseado em

contexto, além de tentar recomendar itens correlacionados em relação ao his-

tórico de acesso dos usuários, também considera a similaridade dos itens de

acordo com seu grupo (contexto) no modelo de agrupamento.
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6.3.3 Discussão dos Resultados

A eficácia do sistema de recomendação sensível ao contexto, com apoio da

abordagem LIHC, foi avaliada em uma base de dados sobre agronegócios. A

base possui 4.659 usuários, 15.037 acessos e 1.543 itens (boletins textuais em

Português).

A informação técnica (bag-of-words) foi extraída por meio da ferramenta

JPretext11, com remoção de stopwords, radicalização das palavras e remoção

de termos que ocorrem em menos do que dois documentos. A extração da

informação privilegiada foi apoiada pela ferramenta REMBRANDT12, um Re-

conhecedor de Entidades Nomeadas para a Língua Portuguesa.

Para análise dos resultados, foi considerado o algoritmo IBCF (que não

considera informação de contexto) e a abordagem Filter PoF. Para a aborda-

gem Filter PoF, a informação de contexto foi extraída de duas maneiras. A

primeira utiliza apenas informação técnica, ou seja, a abordagem LIHC com

Fator de Combinação α = 0. A segunda obtém modelos de agrupamento com-

binando informação técnica e informação privilegiada, com Fator de Combina-

ção α = 0.5. Foi realizado um processo de ajuste de parâmetros, em que foram

definidos empiricamente: N = 4 para número de itens candidatos e P∗ = 0.1

como valor de limiar da abordagem Filter PoF. Por fim, para definir o contexto,

foram analisados grupos e subgrupos de diferentes granularidades. Uma aná-

lise empírica mostrou que grupos e subgrupos com no mínimo 5 e máximo

de 10 itens são mais eficazes para definir o contexto, uma vez que são mais

coesos do que grupos com grande número de itens.

A acurácia da tarefa de recomendação é avaliada por meio da medida MAP

(Mean Average Precision) em um protocolo de validação cruzada com 10 folds.

Na Figura 6.3 é apresentada uma comparação entre o IBCF, Filter PoF (α = 0)
e Filter PoF (α = 0.5), onde em MAP − 5, a acurácia é computada com base em

5 recomendações e, em MAP − 10, com base em 10 recomendações.

É possível notar que o uso de modelos de agrupamento como informação

de contexto aumenta a acurácia da tarefa de recomendação. Em particular,

quando os modelos de agrupamento são obtidos considerando tanto infor-

mação técnica quanto informação privilegida, o aumento da acurácia é ainda

maior. Esse é um indicativo que as entidades nomeadas podem ser utilizadas,

em determinados cenários, também como informação privilegiada.
11JPretext: http://sites.labic.icmc.usp.br/torch/msd2011/jpretext/
12REMBRANDT: http://xldb.di.fc.ul.pt/Rembrandt/
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Figura 6.3: Comparação da acurácia do sistema recomendação entre IBCF
(não utiliza contexto), Filter PoF (α = 0) que utiliza contexto sem informação
privilegiada, e Filter PoF (α = 0.5) que utiliza contexto baseado na informação
privilegiada.

6.4 Considerações Finais

Neste capítulo foram apresentadas duas aplicações desenvolvidas durante

este projeto, com objetivo de discutir o uso de informação privilegiada em tare-

fas de agrupamento para outros cenários. As aplicações envolveram colabora-

ção com outros grupos de pesquisadores, permitindo discutir o trabalho rea-

lizado considerando outras perspectivas e linhas de pesquisa.

Os trabalhos discutidos neste capítulo foram publicados na forma de ar-

tigos em conferências e periódicos. Em relação à aplicação para Análise Ex-

ploratória de Mídias Sociais, as estratégias discutidas e desenvolvidas na fer-

ramenta TorchSR foram publicadas no Brazilian Workshop on Social Network
Analysis and Mining (BraSNAM) (Carvalho et al., 2012b). O trabalho foi convi-

dado para ser estendido e publicado no periódico Social Networking (Carvalho

et al., 2014). O estudo sobre refinamento do dendrograma para facilitar a vi-

sualização de agrupamentos hierárquicos foi publicado no ECML/PKDD 2012
Discovery Challenge (Marcacini et al., 2012a). Este último foi resultado de

uma competição para solucionar problemas de grande escala envolvendo da-

dos textuais. O trabalho discutido em Marcacini et al. (2012a) é resultante da

única equipe a resolver o problema da trilha de aprendizado não supervisio-

nado para grandes coleções textuais.

Já em relação à aplicação de Sistemas de Recomendação Sensíveis ao Con-

texto, o estudo sobre uso de entidades nomeadas como informação privilegi-

ada em agrupamento hierárquico foi publicado no 18th International Database
Engineering & Applications Symposium (IDEAS) (Sinoara et al., 2014). Estudos

sobre o uso de modelos de agrupamento como informação de contexto em
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sistemas de recomendação, considerando diferentes abordagens, foram pu-

blicados na 22nd International Conference on Pattern Recognition (ICPR) (Do-

mingues et al., 2014b; Manzato et al., 2014). Por fim, estudos envolvendo

avaliação de algoritmos de sistemas recomendação baseado em contexto, par-

ticularmente incoporando informação privilegiada via abordagem LIHC, foram

publicados no Brazilian Conference on Intelligent System (Sundermann et al.,

2014) e na IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence (WI
2014) (Domingues et al., 2014a).
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CAPÍTULO

7
Conclusões

Neste capítulo são apresentadas as considerações finais deste trabalho de

doutorado. Para tal, as questões de pesquisa definidas na introdução são re-

tomadas e relacionadas com as contribuições científicas alcançadas durante

o desenvolvimento do doutorado. Uma lista de artigos em conferências, pe-

riódicos e relatórios técnicos resultantes das contribuições científicas da tese

também é apresentada. Por fim, são discutidas as limitações existentes nas

abordagens propostas neste trabalho, bem como direções para trabalhos fu-

turos.

7.1 Contribuições Científicas

A seguir, são discutidos os questionamentos relacionados aos objetivos

deste trabalho, definidos na introdução, apresentando as possíveis soluções e

as abordagens propostas.

1. Qual a importância da informação privilegiada para aprendizado
não supervisionado de máquina? Como extrair informação privilegiada
a partir de textos? Quais tipos de aplicações podem ser beneficiadas?

Documentos textuais são meios naturais para representar o conhecimento

humano. Para representar esse tipo de dado em um formato estruturado, mo-

delos baseado em bag-of-words são mais populares, devido à facilidade para

extração e representação dos textos. O baixo custo computacional desta re-

presentação, bem como sua grande disponibilidade, tornam a bag-of-words
um exemplo típico de informação técnica e o alvo do processo de aprendizado.
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No paradigma de aprendizado de máquina denominado LUPI (Learning Using
Privileged Information) (Vapnik e Vashist, 2009) foi apresentada uma estraté-

gia promissora para incorporar conhecimento adicional e específico de domí-

nio (informação privilegiada) em algoritmos de aprendizado supervisionado de

máquina. Neste trabalho de doutorado, o paradigma LUPI foi estendido para

aprendizado não supervisionado, em particular, com foco em agrupamento

hierárquico de textos.

A informação privilegiada se mostrou importante como uma nova e valiosa

representação (adicional) dos textos, que complementa a informação técnica

por meio de atributos (termos) específicos do domínio do problema. Por ser

uma informação mais custosa e menos disponível (geralmente disponível ape-

nas para uma amostra dos textos), a informação privilegiada é empregada

durante o aprendizado de um modelo inicial, permitindo refinar e corrigir o

modelo de agrupamento. O modelo inicial é, então, utilizado para agrupar

todo o conjunto de documentos.

Uma vez que a informação privilegiada é uma representação adicional, por

meio de atributos (termos) específicos do domínio, buscou-se investigar técni-

cas para apoiar a extração de informação privilegiada a partir de textos. Com

base em trabalhos relacionados, foi proposta uma abordagem para extração

de informação privilegiada em textos. Tal proposta é implementada na ferra-

menta AL2FIC (Marcacini et al., 2012b), que utiliza conceitos de aprendizado

ativo para que usuários (especialistas de domínio) possam selecionar um con-

junto relevante de termos (Capítulo 3, Seção 3.4). A importância deste tipo

de informação privilegiada para a qualidade dos modelos de agrupamento foi

verificada em diferentes cenários: consenso de agrupamentos, aprendizado

de métricas e seleção de modelos. Em cada um desses três cenários foram

propostas abordagens para incorporar informação privilegiada em modelos de

agrupamento: LIHC (Capítulo 3, Seção 3.5), baseada em consenso de agru-

pamentos; IPIML-GLOBAL e IPIML-LOCAL (Capítulo 4), baseadas em apren-

dizado de métricas; cdi-MAX e edi-MAX (Capítulo 5), baseadas em seleção de

modelos. Em todos os cenários explorados, foi possível observar um aumento

significativo da acurácia do modelo de agrupamento gerado.

Além dos aspectos teóricos relacionados à incorporação de informação pri-

vilegiada em modelos de agrupamento, também foram exploradas algumas

aplicações que podem se beneficiar das abordagens aqui propostas (Capítulo

6). Em particular, o paradigma LUPI é potencialmente interessante para apli-

cações envolvendo análise exploratória de textos. A organização de documen-
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tos em grupos e subgrupos permitem que usuários explorem o conhecimento

embutido nos dados textuais em diversos níveis de granularidade. A infor-

mação privilegiada permite obter modelos de agrupamentos com maior qua-

lidade, uma vez que considera informação específica do domínio da aplica-

ção para geração dos grupos. Ainda, para facilitar a interpretação do modelo

de agrupamento, os termos da informação privilegiada podem ser utilizados

como descritores dos grupos. Um exemplo desse tipo de aplicação foi explo-

rado durante o doutorado, envolvendo a análise exploratória de mídias sociais

(Capítulo 6, Seção 6.2).

Em geral, aplicações que utilizam agrupamento dos textos como uma das

entradas de dados também podem ser beneficiadas. Para exemplificar esse

tipo de aplicação, nesse trabalho foi investigado modelos de agrupamento ob-

tidos com o LIHC para aplicações baseadas em sistemas de recomendação

sensíveis ao contexto. Nesse caso, os agrupamentos obtidos com informa-

ção privilegiada foram empregados para refinar as recomendações sugeridas

(boletins de agronegócios) aos usuários de um portal web.

2. Como combinar, em um único modelo de agrupamento, os diferentes
modelos provenientes das representações de informação técnica e infor-
mação privilegada? Qual o ganho que a incorporação de informação
privilegiada proporciona para a etapa de agrupamento incremental?
Qual a importância de cada representação para o modelo final de agru-
pamento?

Consenso de agrupamentos foi investigado como uma estratégia interes-

sante para incorporar informação privilegiada em agrupamento de textos. A

ideia básica é obter diversas soluções a partir da representação textual de

informação técnica, com uso de algoritmos de agrupamento e métricas apro-

priadas para esta representação. Da mesma forma, é possível obter diversas

soluções de agrupamento a partir da representação textual de informação pri-

vilegiada. Nesse ponto, combinar as diferentes soluções em um modelo con-

sensual é uma forma de combinar a informação técnica e informação privile-

giada em uma solução final. Esta solução final é potencialmente mais robusta

do que as soluções individuais, o que pode ser observado durante o processo

de agrupamento incremental.

A abordagem LIHC foi proposta, neste trabalho de doutorado, para realizar

o consenso de agrupamentos considerando o cenário LUPI (Marcacini et al.,

2012c; Marcacini e Rezende, 2013). Para tal, as diferentes soluções de agru-

pamento são sumarizadas em uma matriz de coassociação, em que a simila-
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ridade entre um par de documentos é computada a partir da quantidade de

vezes em que esses documentos são alocados no mesmo grupo, considerando

as diferentes soluções. Uma das contribuições é a estratégia proposta para

definir a importância de cada representação (técnica ou privilegiada) no con-

senso de agrupamentos. Para tal, foi proposto o Fator de Contribuição (Correa

et al., 2014), um parâmetro que define o peso da informação privilegiada e o

da informação técnica durante o cálculo da matriz de coassociação. Nas ava-

liações experimentais realizadas, observou-se que um valor equilibrado para

o Fator de Contribuição leva a melhores resultados em relação à acurácia do

modelo de agrupamento.

3. Como utilizar a informação privilegiada para aprender novas métri-
cas? Qual o ganho para o agrupamento de textos no espaço de informa-
ção técnica ao utilizar as métricas aprendidas no espaço de informação
privilegiada? Quais as vantagens e desvantagens entre empregar uma
medida de proximidade global e várias medidas de proximidade locais?

Diversos algoritmos de agrupamento são baseados em uma medida de pro-

ximidade entre os exemplos. Dessa forma, é natural a investigação de quais

medidas de proximidade são mais interessantes para determinados tipos de

dados. Nesse trabalho, abordagens para aprendizado de métricas foram inves-

tigadas. A nova medida é aprendida considerando as relações de proximidade

mais significativas no espaço de informação privilegiada. Assim, se dois docu-

mentos são muitos similares no espaço de informação privilegiada, é interes-

sante que tal característica esteja presente também no espaço de informação

técnica. Nesse sentido, foi proposta uma técnica para extrair automatica-

mente restrições do tipo Must-Link no espaço de informação privilegiada. Tais

restrições foram empregadas durante um processo de aprendizado de métri-

cas no espaço de informação técnica.

Duas abordagens de aprendizado de métricas foram propostas e avaliadas

(Marcacini et al., 2014). A primeira, denominada IPIML-GLOBAL, extrai to-

das as restrições uma única vez, no início do processo, e as utilizam para o

aprendizado de uma métrica global. Esta métrica é utilizada durante todo o

processo de agrupamento. A segunda, denominada IPIML-LOCAL, extrai as

restrições a cada nível do agrupamento hierárquico. No primeiro nível, a mé-

trica aprendida é a mesma utilizada no IPIML-GLOBAL. Nos próximos níveis,

as restrições são extraídas considerando apenas as relações entre os docu-

mentos de cada grupo. Foi observado que a abordagem para aprendizado de

métricas locais permite eliminar possíveis restrições inválidas extraídas nos
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níveis superiores. Como consequência, o uso de métricas locais leva a melho-

res soluções de agrupamento. Além dessa vantagem, foi observado que o uso

de métricas locais, especializadas para cada grupo, são mais eficazes durante

e etapa de agrupamento incremental (reduzindo a degradação do modelo). Por

outro lado, há a desvantagem em relação ao maior custo computacional en-

volvido no processo de aprendizado de várias métricas.

4. Por que a informação privilegiada é interessante para seleção de
modelos de agrupamento obtidos a partir da informação técnica? Como
selecionar modelos de agrupamento hierárquico com apoio de informa-
ção privilegiada? As informações sobre a estrutura topológica da hie-
rarquia são importantes para a seleção de modelos?

Um dos desafios da área de análise de agrupamentos é selecionar um mo-

delo de agrupamento adequado, dentre um conjunto de modelos. Tradicio-

nalmente, critérios estatísticos que verificam o quão bem o modelo de agru-

pamento se ajusta ao conjunto de dados são empregados para esta tarefa. No

entanto, esses critérios assumem que uma determinada medida de proximi-

dade é adequada, ou que os dados possuem uma determinada distribuição; o

que é difícil de definir em cenários práticos. Outra alternativa é utilizar crité-

rios de validação externa, ou seja, que comparam o modelo de agrupamento

com um modelo de referência. Por outro lado, em cenários reais, dificilmente

há um modelo de referência dos dados.

A existência de uma representação textual adicional e dependente de do-

mínio, como a informação privilegiada, permite uma nova abordagem para

seleção de modelos. Considerando que a estrutura de agrupamento existente

na informação privilegiada é mais próxima às expectativas dos usuários, o

modelo de agrupamento proveniente da representação de informação privile-

giada é utilizada como um modelo de referência. Dessa forma, dentre diversos

modelos de agrupamento provenientes da informação técnica, é selecionado o

modelo mais próximo ao de referência.

Uma vez que o uso de informação privilegiada se mostrou uma alternativa

promissora para o desafio de seleção de modelos, neste trabalho de doutorado

foram propostas duas abordagens: cdi-MAX (Maximum Cophenetic Difference
Index) e edi-MAX (Maximum Edge Distance Index). A primeira utiliza tanto

a topologia da hierarquia quanto o valor da fusão entre grupos e subgrupos

durante a seleção de modelos. Já a segunda utiliza apenas a topologia da hie-

rarquia para a seleção de modelos. As avaliações experimentais indicam que o

uso das informações da hierarquia durante a seleção de modelos é mais pro-
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missor do que a abordagem aRi-MAX proposta por Feyereisl e Aickelin (2012),

que compara a proximidade entre as partições durante a seleção de modelos

(sem considerar informação da hierarquia). Em especial, a tarefa de seleção

de modelos com uso de informação privilegiada é mais efetiva quando são

considerados a topologia da árvore e valores de fusão de grupos e subgrupos,

conforme proposto na abordagem cdi-MAX.

7.2 Publicações Relacionadas

As contribuições obtidas com o desenvolvimento desta tese de doutorado

foram divulgadas por meio de publicações em conferências nacionais (4) e

internacionais (9), periódicos (2) e relatório técnico (1). Uma lista dessas pu-

blicações (ordenadas pela data da publicação) é apresentada a seguir:

Conferências Nacionais:

Marcacini, R. M., Hruschka, E. R., e Rezende, S. O. (2012). On the use of consensus
clustering for incremental learning of topic hierarchies. In 21st Brazilian Symposium
on Artificial Intelligence (SBIA/BRACIS), Advances in Artificial Intelligence (Springer),
páginas 112–121, Curitiba, PR, Brazil. NÃ£o citado no texto.

Carvalho, D. B. F., Marcacini, R. M., Lucena, C. J. P., e Rezende, S. O. (2012). Towards
a process to support solving the content selection problem from online community fo-
rums. In Brazilian Workshop on Social Network Analysis and Mining (BraSNAM), Curi-
tiba, PR, Brazil. NÃ£o citado no texto.

Rossi, R. G., Marcacini, R. M., e Rezende, S. O. (2013). Analysis of statistical keyword
extraction methods for incremental clustering. In X Encontro Nacional de Inteligência
Artificial e Computacional (ENIAC), Fortaleza, CE, Brazil. NÃ£o citado no texto.

Sundermann, C. V., Domingues, M. A., Marcacini, R. M., e Rezende, S. O. (2014). Using
topic hierarchies with privileged information to improve context-aware recommender
systems. In Brazilian Conference on Intelligent System (BRACIS), São Carlos, SP, Brazil.
NÃ£o citado no texto.

Conferências Internacionais:

Marcacini, R. M., Correa, G. N., e Rezende, S. O. (2012b). An active learning approach
to frequent itemset-based text clustering. In 21st International Conference on Pattern
Recognition (ICPR), páginas 3529–3532, Tsukuba, Japan. NÃ£o citado no texto.

Marcacini, R. M., Cherman, E. A., Metz, J., e Rezende, S. O. (2012). A fast dendrogram
refinement approach for unsupervised expansion of hierarchies. In ECML/PKDD 2012
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7.3 Limitações e Trabalhos Futuros

Durante o desenvolvimento deste trabalho, a representação textual de in-

formação privilegiada foi constituída de termos específicos de domínio extraí-

dos por um processo de simulação de usuários, com apoio da ferramenta

AL2FIC. As avaliações experimentais realizadas (em cenários controlados) uti-

lizaram apenas este tipo de informação privilegiada. Embora esta represen-

tação seja adequada para aprendizado de máquina com base no paradigma

LUPI, existem diferentes técnicas para pré-processamento de textos que po-

dem ser utilizadas, como as entidades nomeadas brevemente investigadas

nas aplicações envolvendo sistemas de recomendação sensíveis ao contexto.

Nesse sentido, uma direção para trabalho futuro é explorar técnicas avança-

das de pré-processamento de textos para extração de outras representações

de informação privilegiada, principalmente àquelas que permitem inclusão de

conhecimento de domínio, como representações enriquecidas com dados da

Wikipedia e da DBPedia, uso de ontologias e ferramentas de anotação colabo-

rativa.

Em relação ao uso de consenso de agrupamentos para incorporar informa-

ção privilegiada, as diferentes partições dos dados foram obtidas por diversas

execuções do algoritmo k-means. Esta escolha é fundamentada em trabalhos

anteriores na área, que indicam que a combinação de agrupadores simples

(ou fracos) permite obter uma solução robusta. No entanto, também é re-

conhecido que a diversidade de soluções de agrupamento individuais é um

requisito importante em consenso de agrupamentos. Uma forma de contornar

esta limitação é empregar diferentes tipos de algoritmos de agrupamento nesta

etapa. Uma direção para trabalhos futuros é utilizar a informação privilegiada

visando selecionar modelos de agrupamento de forma a garantir a diversidade

do conjunto.

As abordagens que incorporam informação privilegiada para aprendizado

de métricas foram baseadas em restrições do tipo Must-Link, automaticamente

extraídas da representação de informação privilegiada. Esta decisão foi base-

ada no fato de que um grande conjunto de restrições Cannot-Link pode levar à

intratabilidade do problema. Para contornar esta limitação, é possível recor-

rer a técnicas para remover restrições ruidosas, redundantes ou conflituosas.

Incorporar essas técnicas durante a extração de restrições a partir da infor-

mação privilegiada é uma direção para trabalhos futuros.

Já em relação às abordagens que utilizam informação privilegiada para

seleção de modelos, é possível observar que a informação privilegiada não é
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incorporada (de fato) no modelo inicial de agrupamento. Neste caso, a informa-

ção privilegiada é limitada a atuar apenas como modelos de referência. Uma

forma para contornar esta limitação é combinar os dois modelos de agrupa-

mento obtidos na etapa seleção. Desse modo, o modelo de referência proveni-

ente da informação privilegiada e o modelo proveniente da informação técnica

podem ser empregados para gerar um terceiro modelo. Para tal, é possível uti-

lizar uma matriz de coassociação, a exemplo do consenso de agrupamentos,

para identificar documentos que estão alocados nos mesmos (sub)grupos das

duas hierarquias. Esta é uma direção de trabalho futuro em relação à tare-

fas de agrupamento com base em seleção de modelos com uso de informação

privilegiada.

Finalmente, é importante comentar sobre a estratégia de agrupamento hie-

rárquico incremental. Neste projeto de doutorado foi utilizado uma estratégia

tradicional da literatura para a etapa on-line, baseada na técnica de vizinho

mais próximo. Uma vez obtido o modelo de agrupamento inicial, a mesma

estrutura de agrupamento hierárquico é utilizada durante todo o processo de

agrupamento incremental. No entanto, novos (sub)grupos podem ser criados,

unidos ou removidos com base em novos documentos inseridos no modelo.

Desse modo, uma outra direção para trabalhos futuros é investigar técnicas

de atualização dinâmica do modelo de agrupamento na etapa on-line, visando

reduzir a degradação do modelo conforme o tempo.
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