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Resumo

C om a grande variedade de produtos e serviços dispońıveis na Web, os usuários

possuem, em geral, muita liberdade de escolha, o que poderia ser considerado

uma vantagem se não fosse pela dificuldade encontrada em escolher o produto

ou serviço que mais atenda a suas necessidades dentro do vasto conjunto de opções dis-

pońıveis. Sistemas de recomendação são sistemas que têm como objetivo auxiliar esses

usuários a identificarem itens de interesse em um conjunto de opções. A maioria das

abordagens de sistemas de recomendação foca em recomendar itens mais relevantes para

usuários individuais, não levando em consideração o contexto dos usuários. Porém, em

muitas aplicações é importante também considerar informações contextuais para fazer as

recomendações. Por exemplo, um usuário pode desejar assistir um filme com a sua namo-

rada no sábado à noite ou com os seus amigos durante um dia de semana, e uma locadora

de filmes na Web pode recomendar diferentes tipos de filmes para este usuário depen-

dendo do contexto no qual este se encontra. Um grande desafio para o uso de sistemas de

recomendação senśıveis ao contexto é a falta de métodos para aquisição automática de in-

formação contextual para estes sistemas. Diante desse cenário, neste trabalho é proposto

um método para extrair informações contextuais do conteúdo de páginas Web que con-

siste em construir hierarquias de tópicos do conteúdo textual das páginas considerando,

além da bag-of-words tradicional (informação técnica), também informações mais valio-

sas dos textos como entidades nomeadas e termos do domı́nio (informação privilegiada).

Os tópicos extráıdos das hierarquias das páginas Web são utilizados como informações

de contexto em sistemas de recomendação senśıveis ao contexto. Neste trabalho foram

realizados experimentos para avaliação do contexto extráıdo pelo método proposto em

que foram considerados dois baselines : um sistema de recomendação que não considera

informação de contexto e um método da literatura de extração de contexto implementado

e adaptado para este mestrado. Além disso, foram utilizadas duas bases de dados. Os

resultados obtidos foram, de forma geral, muito bons apresentando ganhos significativos

sobre o baseline sem contexto. Com relação ao baseline que extrai informação contextual,

o método proposto se mostrou equivalente ou melhor que o mesmo.





Abstract

W ith the wide variety of products and services available on the web, it is

difficult for users to choose the option that most meets their needs. In

order to reduce or even eliminate this difficulty, recommender systems have

emerged. A recommender system is used in various fields to recommend items of interest

to users. Most recommender approaches focus only on users and items to make the

recommendations. However, in many applications it is also important to incorporate

contextual information into the recommendation process. For example, a user may want

to watch a movie with his girlfriend on Saturday night or with his friends during a weekday,

and a video store on the Web can recommend different types of movies for this user

depending on his context. Although the use of contextual information by recommendation

systems has received great focus in recent years, there is a lack of automatic methods

to obtain such information for context-aware recommender systems. For this reason, the

acquisition of contextual information is a research area that needs to be better explored. In

this scenario, this work proposes a method to extract contextual information of Web page

content. This method builds topic hierarchies of the pages textual content considering,

besides the traditional bag-of-words, valuable information of texts as named entities and

domain terms (privileged information). The topics extracted from the hierarchies are

used as contextual information in context-aware recommender systems. By using two

databases, experiments were conducted to evaluate the contextual information extracted

by the proposed method. Two baselines were considered: a recommendation system

that does not use contextual information (IBCF) and a method proposed in literature

to extract contextual information (“methodological” baseline), adapted for this research.

The results are, in general, very good and show significant gains over the baseline without

context. Regarding the “methodological” baseline, the proposed method is equivalent to

or better than this baseline.
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Caṕıtulo

1
Introdução

Com a grande variedade de produtos e serviços dispońıveis na Web, os usuários pos-

suem, em geral, muita liberdade de escolha, o que poderia ser considerado uma vantagem

se não fosse pela dificuldade encontrada em escolher o produto ou serviço que mais atenda

a suas necessidades dentro do vasto conjunto de opções dispońıveis. Uma forma de ame-

nizar ou até mesmo eliminar essa dificuldade é o uso de sistemas de recomendação, que

são sistemas utilizados em vários domı́nios para sugerir itens (livros, produtos, serviços,

etc) de interesse aos usuários (Ricci et al., 2011). Um dos principais domı́nios que, atu-

almente, utilizam esses sistemas é o e-commerce, no qual sites interagem diretamente

com os clientes sugerindo produtos de interesse com o objetivo de aumentar suas vendas.

Como exemplo, pode ser citado o sistema de recomendação do site da Amazon1, que faz

recomendações a um usuário que acessa um determinado item na forma: “Clientes que

compraram esse item também compraram...” ou “Clientes que visualizaram esse item

também visualizaram...” (Linden et al., 2003; Ricci et al., 2011).

Entre os produtos/itens ou serviços recomendados, podem estar livros, filmes, serviços,

produtos eletrônicos e também páginas da Web, que é o domı́nio abordado neste trabalho

de mestrado. As formas de recomendação incluem sugerir produtos a clientes, oferecer

informação do produto de forma personalizada, resumir opinião da comunidade, entre

outras. Essas técnicas podem ser consideradas como uma personalização do site, já que

dão elementos para o mesmo se adaptar a cada cliente (Ricci et al., 2011; Bobadilla et al.,

2013).

A maior parte das abordagens de sistemas de recomendação foca apenas nos usuários e

nos itens para construir um modelo que é usado para recomendar uma lista ordenada de N

itens que podem ser de interesse do usuário (Bobadilla et al., 2013). Entretanto, em muitas

aplicações também é importante incorporar informação contextual dentro do processo de

1www.amazon.com

1

www.amazon.com


recomendação. Pesquisadores começaram a perceber que a qualidade das recomendações

aumenta quando são utilizadas informações adicionais, como, por exemplo, tempo e local.

Assim, a integração dessa informação contextual nos sistemas de recomendação tornou-se

um tópico de crescente importância em pesquisas (Adomavicius et al., 2005; Li et al., 2010;

Adomavicius e Tuzhilin, 2011; Hariri et al., 2011; Domingues et al., 2013). Exemplos de

aplicações em que o uso de contexto resulta em recomendações mais relevantes aos usuários

são os sistemas de recomendações de filmes, estabelecimentos, pacotes de viagens, etc.

Dependendo da área na qual está inserido, contexto é um conceito que pode assumir

diferentes definições. Neste projeto de pesquisa, é considerada a definição de contexto

dada por Dey (2001), muito utilizada em trabalhos da literatura, na qual contexto é de-

finido como qualquer informação que pode ser utilizada para caracterizar a situação de

uma entidade, que neste trabalho é o item ou página da Web. Um sistema de recomen-

dação senśıvel ao contexto é uma tecnologia de filtragem de informação que, além do

comportamento e interesse do usuário, utiliza também informação contextual (contexto)

para recomendar a este uma lista ordenada de itens/recomendações que lhe é de interesse

(Adomavicius e Tuzhilin, 2011).

Um dos grandes desafios nas pesquisas de sistemas de recomendação senśıveis ao con-

texto é a falta de métodos para aquisição de informação contextual para estes sistemas.

Embora o uso de informação contextual por sistemas de recomendação tenha recebido

grande foco nos últimos anos, a aquisição de tal informação é uma área de pesquisa que

necessita ser explorada. Alguns trabalhos abordam essa problemática propondo métodos

para extração de contexto (Li et al., 2010; Aciar, 2010; Hariri et al., 2011; Ho et al., 2012;

Bauman e Tuzhilin, 2014), porém, com resultados não tão satisfatórios, que precisam ser

melhorados. Além disso, enquanto a maioria dos métodos são supervisionados e o con-

texto extráıdo é referente aos usuários, neste trabalho, o objetivo é propôr um método

não supervisionado para extrair informações contextuais dos itens (páginas da Web).

A informação contextual, além de ter diversas definições, também pode ser estruturada

de várias formas. Em alguns trabalhos, tal informação é organizada em uma estrutura

hierárquica, que pode ser representada como árvores (Adomavicius et al., 2005; Panniello

e Gorgoglione, 2012). Diante dessa possibilidade de organização hierárquica do contexto,

neste trabalho são utilizadas hierarquias de tópicos como forma de organizar e extrair o

contexto do conteúdo textual das páginas da Web.

As hierarquias de tópicos podem ser constrúıdas por meio do agrupamento hierárquico

dos textos, um método não-supervisionado que permite a extração automática de conhe-

cimento de grandes coleções textuais. Nessa representação, os textos são organizados em

grupos e subgrupos. Para cada grupo de documentos, são extráıdos tópicos ou descri-

tores que indicam o conteúdo dos mesmos, e são esses tópicos que, neste trabalho, são

considerados contexto das páginas da Web.

Muitos métodos existentes na literatura para construir hierarquias de tópicos utili-

zando agrupamento hierárquico, representam a coleção de textos considerando somente
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uma bag-of-words tradicional. Tal representação considera os termos ou atributos dos

textos como um conjunto desordenado de palavras e não considera as relações existentes

entre cada palavra (Feldman e Sanger, 2007). Entretanto é posśıvel, em alguns casos,

extrair dos textos um tipo de informação mais valiosa conhecida como informação privi-

legiada (Vapnik e Vashist, 2009). Neste trabalho são constrúıdas hierarquias de tópicos

dos conteúdos textuais das páginas da Web, utilizando o método LUPI-based Incremental

Hierarchical Clustering (LIHC) (Marcacini e Rezende, 2013), que considera, além da bag-

of-words tradicional (informação técnica), a informação privilegiada extráıda dos textos.

Neste trabalho são consideradas como informações privilegiadas entidades nomeadas

ou termos do domı́nio extráıdos do texto. O reconhecimento de entidades nomeadas

(Mikheev et al., 1999; Kozareva, 2006; Oliveira, 2010; Nothman et al., 2013; Liu et al.,

2013) envolve processar um texto e identificar ocorrências de palavras ou expressões que

pertencem a categorias particulares de entidades nomeadas (que podem ser identificadas

por um nome próprio) além de expressões temporais e numéricas. A extração auto-

mática de termos é uma abordagem de mineração de textos que tem como objetivo

identificar unidades terminológicas em coleções de textos de domı́nio espećıfico. Essa

informação é utilizada em aplicações computacionais como recuperação de informação,

extração e sumarização (Conrado et al., 2013). Na construção das hierarquias de tópicos

utilizando informações privilegiadas, é posśıvel atribuir diferentes pesos para cada tipo de

informação para serem considerados no modelo final do agrupamento. Tal peso é atribúıdo

por meio da escolha do fator de combinação.

Por meio das hierarquias de tópicos constrúıdas, as páginas da Web são organizadas

em grupos e subgrupos e ainda são extráıdos tópicos que indicam o tema/conteúdo dos

grupos. Assim sendo, tais tópicos são excelentes candidatos à informação contextual de

cada página, que neste trabalho é um item da recomendação. Seguindo esse racioćınio,

as páginas dentro de um grupo são consideradas pertencentes ao mesmo contexto. Por

exemplo, uma hierarquia de tópicos constrúıda com páginas da Web do domı́nio da agri-

cultura apresenta o grupo cujo tópico/descritor é“ElaboradoVinhoSucoUvaDestilado”. As

páginas desse grupo pertencem ao mesmo contexto (viticultura), representado pelo tópico

extráıdo.

1.1 Hipótese e Objetivo

Diante do cenário descrito na seção anterior, a hipótese levantada neste trabalho é que

a qualidade da recomendação é melhorada quando são utilizadas hierarquias de tópicos

como informações contextuais.

Assim, o principal objetivo deste trabalho é propôr um método para extrair informa-

ções contextuais a partir de hierarquias de tópicos constrúıdas com o uso de informação

privilegiada. Tais hierarquias serão obtidas por meio de uma instanciação do processo

de mineração de textos. Assim as informações contextuais serão extráıdas do conteúdo
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textual de páginas da Web e serão utilizadas em sistemas de recomendação de conteúdo

Web senśıveis ao contexto.

1.2 Proposta e Contribuições

Considerando a falta de métodos automáticos de extração de contexto, a hipótese e o

objetivo deste trabalho, é proposto um processo para extração e avaliação do contexto de

páginas Web que consiste nas etapas ilustradas na Figuta 1.1.

Figura 1.1: Visão geral do processo proposto neste trabalho.

A entrada do processo é a Base de Logs de Acessos. A 1a Etapa consiste em

pré-processar esses logs de forma a obter uma Coleção de Textos referente ao conteúdo

das páginas da Web acessadas. Essa Coleção de Textos é a entrada da 2a Etapa, que

para este trabalho é a mais importante, pois é o Método Proposto para Extração

de Contexto. Esse método consiste em construir hierarquias de tópicos da Coleção de

Textos utilizando o método LIHC (Marcacini e Rezende, 2013), o qual considera além da

informação técnica (bag-of-words tradicional), também a informação privilegiada dos tex-

tos. Como informações privilegiadas são consideras as entidades nomeadas (reconhecidas

por meio do sistema REMBRANDT (Cardoso, 2008)) extráıdas dos textos e os termos

do domı́nio (extráıdos utilizando a abordagem de Conrado et al. (2013)). São constrúıdas

diferentes hierarquias de tópicos combinando as entidades nomeadas com a informação

técnica e também combinando os termos do domı́nio com a informação técnica. Tais

combinações são feitas variando o valor do fator de combinação, o qual indica o peso

da informação privilegiada no agrupamento hierárquico final. Das hierarquias de tópicos

constrúıdas, são extráıdos os tópicos/descritores dos grupos, e estes são utilizados como

Contexto das páginas da Web em sistemas de recomendações senśıveis ao contexto na

3a Etapa do processo proposto neste trabalho. Os sistemas de recomendação utiliza-

dos neste trabalho são: cReduction (Adomavicius et al., 2005) (pré-filtragem contextual),

DaVI-BEST (Domingues et al., 2013) (modelagem contextual), Filter PoF e Weight PoF

(Panniello e Gorgoglione, 2012) (ambos pertencentes à categoria de pós-filtragem con-
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textual). A 4a e última etapa do processo, consiste na avaliação do método proposto

para extração de contexto. Nesta etapa, as recomendações geradas utilizando o contexto

extráıdo na 2a Etapa, são avaliadas de forma offline utilizando a medida MAP (Mean

Average Precision) como medida de avaliação. Tanto a medida MAP como a avaliação do

tipo offline são explicadas no Caṕıtulo 2, Seção 2.4. São utilizados dois baselines em análi-

ses comparativas. O primeiro baseline é o Item-Based Collaborative Filtering (IBCF), um

sistema de recomendação tradicional que não utiliza contexto, portanto os resultados das

recomendações contextuais são comparados com os resultados das recomendações geradas

sem o uso de contexto. O segundo baseline, é denominado neste trabalho como base-

line “metodológico”. Este baseline é uma adaptação do método de extração de contexto

apresentado por Li et al. (2010). Na análise comparativa que utiliza o baseline “meto-

dológico”, os resultados das recomendações geradas utilizando o contexto extráıdo pelo

método proposto neste mestrado são comparados com os resultados das recomendações

geradas utilizando o contexto extráıdo pelo baseline “metodológico”.

A principal contribuição deste trabalho é o método proposto para extração de contexto.

Tal método permite a extração automática de informações contextuais do conteúdo de

páginas da Web por meio da construção de hierarquia de tópicos. Para enriquecer o

contexto, também são utilizados as entidades nomeadas e os termos extráıdos no momento

em que é feito o agrupamento hierárquico. Além disso, no Caṕıtulo 5 é comprovado que

é viável utilizar a informação contextual extráıda em sistemas de recomendação senśıveis

ao contexto e são apresentados bons resultados das recomendações geradas considerando

tal informação adicional. Alguns dos resultados obtidos nos experimentos deste trabalho,

foram publicados em Sundermann et al. (2014).

1.3 Organização do Texto

Esta dissertação está dividida em seis caṕıtulos. Neste primeiro caṕıtulo foi apresen-

tada uma introdução ao tema de pesquisa, incluindo o contexto em que está inserido, a

hipótese e o objetivo deste trabalho, assim como o processo proposto para extração e ava-

liação do contexto. No Caṕıtulo 2 é apresentada uma revisão da literatura de sistemas de

recomendação tradicionais, com as técnicas de filtragem utilizadas e as formas posśıveis de

avaliar tais sistemas. Além dos sistemas tradicionais, também é feita no Caṕıtulo 2, uma

revisão da literatura de sistemas de recomendação senśıveis ao contexto, apresentando sua

classificação e alguns métodos já utilizados para a extração automática de contexto. No

Caṕıtulo 3 o processo de mineração de textos é apresentado assim como suas etapas e as

abordagens que são utilizadas nesta pesquisa. No Caṕıtulo 4 é apresentado o processo

proposto neste trabalho que inclui o método para extração de contexto. Os experimentos

realizados para avaliar o método proposto para a extração de contexto e os resultados

obtidos são descritos no Caṕıtulo 5. Por fim, no Caṕıtulo 6, são apresentadas as conclu-

sões deste trabalho de mestrado, alguns artigos publicados e, também, alguns trabalhos
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futuros.
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Caṕıtulo

2
Sistemas de Recomendação

2.1 Considerações Iniciais

Um sistema de recomendação é uma tecnologia de filtragem de informação que pode

ser utilizada para prever avaliações de itens e/ou gerar um ranking de itens que podem ser

do interesse do usuário (Ricci et al., 2011). Em sites de comércio eletrônico, em geral, os

itens são produtos recomendados para compra. Já em uma biblioteca digital eles podem

ser textos ou outras mı́dias que sejam relevantes às preferências dos usuários (Burke,

2007). Os sistemas de recomendação surgiram como uma área independente de pesquisa

em meados da década de 90 (Adomavicius e Tuzhilin, 2005b) e desde então são utilizados

para recomendar filmes, músicas, livros, documentos, entre outros (Bobadilla et al., 2013).

De acordo com Ricci et al. (2011), existem várias razões pelas quais os prestadores de

serviços podem querer explorar os sistemas de recomendação:

• Aumentar o número de itens vendidos - ocorre o aumento no número de itens

vendidos porque os itens recomendados, provavelmente, atendem mais às necessi-

dades e desejos dos usuários. Os usuários reconhecem isso após testarem muitas

recomendações;

• Vender itens mais diversificados - sistemas de recomendações permitem que os

usuários selecionem itens que podem ser dif́ıceis de encontrar sem uma recomenda-

ção precisa. Eles não recomendam somente os itens mais populares, mas também

itens pouco acessados, e sabem quais são os usuários adequados para fazer as reco-

mendações;

• Aumentar a satisfação do usuário - um sistema de recomendação bem projetado

e que faça recomendações precisas pode melhorar a experiência do usuário com o

site. Quando o usuário encontra recomendações interessantes e relevantes, ele se

torna um usuário satisfeito e que, em geral, aprecia o uso do sistema. Isso aumenta

7



o uso do sistema e a probabilidade das recomendações serem aceitas;

• Aumentar a fidelidade do usuário - quanto mais o usuário interage com o

sistema, mais o sistema aprende sobre seus interesses, mais as recomendações se re-

lacionam com suas preferências e mais ele se torna fiel ao uso do sistema, retornando

com mais frequência ao site em busca de itens de seu interesse;

• Melhorar o entendimento das necessidades e interesses do usuário - as pre-

ferências dos usuários, coletadas expĺıcita ou implicitamente, transferem ao sistema

conhecimento que pode ser utilizado para vários objetivos, como por exemplo para

melhorar o gerenciamento de itens em estoque ou produção.

Existem vários sites de e-commerce que utilizam sistemas de recomendação em sua

estrutura (Schafer et al., 2001). O exemplo mais citado na literatura é o site da Amazon1

(Linden et al., 2003). Quando um usuário clica em algum de seus produtos, além das

informações do item selecionado, também são exibidas informações do tipo: “Clientes que

compraram esse item também compraram”, em que novos itens são recomendados. A

Amazon também incentiva seus clientes a darem um feedback dos produtos comprados,

atribuindo a eles uma nota de 0 (“odiei”) a 5 (“amei”). Outro exemplo é o site da Drugs-

tore2, uma loja de varejo que tem caracteŕısticas de farmácia, em que o usuário pode

indicar suas preferências quando está comprando produtos de uma categoria, ou seja, se

ele está comprando remédios para gripe ele pode indicar os sintomas que quer aliviar, a

forma que quer o remédio (comprimido, cápsula ou outro), e a idade do paciente que vai

tomar o remédio. Com todas essas informações o sistema retorna uma lista de produtos

recomendados para as condições informadas. Além desses exemplos, a Netflix 3, empresa

de aluguel de DVDs e de filmes digitais, e muitos outros sites e empresas também utilizam

recomendações em seus serviços. Na Tabela 2.1 pode-se observar alguns exemplos de sites

que utilizam essa tecnologia, seguidos dos tipos de itens que são recomendados.

Os sistemas de recomendação são sistemas de processamento de informação que reú-

nem vários tipos de dados para construir recomendações. Nas formas tradicionais esses

dados são relacionados aos itens que serão sugeridos e aos usuários que receberão as

recomendações (Ricci et al., 2011). O interesse de um usuário em um item é medido,

geralmente, por uma avaliação que pode ser obtida de forma expĺıcita ou impĺıcita. Na

forma expĺıcita, o usuário diz ao sistema qual é sua opinião sobre algum item (música,

produto, artigo, etc.). De acordo com Schafer et al. (2007), as avaliações expĺıcitas podem

ser:

• Numéricas - quando são atribúıdos valores numéricos aos produtos/serviços, como,

por exemplo, as 5 estrelas no site da Amazon;

• Ordinais - quando o usuário é solicitado a selecionar um termo que melhor indique

sua opinião sobre um item, como “Concordo, Sou neutro, Discordo”;

1www.amazon.com
2www.drugstore.com
3www.netflix.com
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Tabela 2.1: Alguns sites populares que utilizam sistemas de recomendação (Adaptado de
Lu et al. (2012)).

Sites Endereço O que é recomendado
Amazon www.amazon.com Livros/Outros produtos
Facebook www.facebook.com Amigos
WeFollow www.wefollow.com Amigos
MovieLens www.movielens.org Filmes
Nanocrowd www.nanocrow.com Filmes

Jinni www.jinni.com Filmes
Digg www.digg.com Not́ıcias
Zite www.zite.com Not́ıcias

Netflix www.netflix.com DVDs
eHarmony www.eharmony.com Encontros
Chemistry www.chemistry.com Encontros
True.com www.true.com Encontros

Perfectmatch www.perfectmatch.com Encontros
CareerBuilder www.careerbuilder.com Empregos

Monster www.monster.com Empregos
Pandora www.pandora.com Músicas
Mufin www.mufin.com Músicas

StumbleUpon www.stumbleupon.com Sites da Web

• Binárias - quando o usuário simplesmente decide se um item é bom ou ruim;

• Unárias - foram popularizadas pelo Facebook em que os usuários podem marcar

um interesse em uma postagem ou foto clicando em um botão “Curtir” (Sparling e

Sen, 2011).

Na forma impĺıcita, os interesses e as opiniões dos usuários são capturados enquanto ele

navega no site, por meio de seu comportamento (Claypool et al., 2001). Por exemplo, se

um usuário acessa um item, o sistema pode inferir que ele está de alguma forma interessado

naquele item (Ricci et al., 2011). Além disso, o sistema pode levar em consideração o

tempo de permanência do usuário em determinada página para medir seu interesse na

mesma. Neste trabalho, é considerado se o usuário acessou ou não o item ou página da

Web, ou seja, o valor da avaliação é binário, sendo igual a 1 caso o usuário acessou o item

ou igual a 0 caso contrário.

De acordo com Adomavicius e Tuzhilin (2005b), na formulação mais comum, o pro-

blema de recomendação é reduzido ao problema de estimar avaliações para itens que ainda

não foram vistos ou avaliados por um usuário. Uma vez estimadas as avaliações para itens

ainda não avaliados, podem ser recomendados aos usuários itens com valores de avalia-

ções mais altos. Formalmente, o problema de recomendação pode ser formulado como

(Adomavicius e Tuzhilin, 2005b):

Seja U o conjunto de todos os usuários e I o conjunto de todos os itens que

podem ser recomendados. Seja r a função de utilidade que mede o quão útil

um item i é para o usuário u, isto é, r : U×I −→ R, em que R é um conjunto
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ordenado, por exemplo, inteiros não negativos ou números reais dentro de um

determinado intervalo. Então para cada usuário u ∈ U , o objetivo é encontrar

um item i′ ∈ I que maximiza a utilidade do usuário, isto é, que seja mais

interessante a ele:

∀u ∈ U, i′u = arg max
i∈I

r(u, i) (2.1)

A utilidade de um item indica o quanto um usuário se interessa por esse item, e

como mencionado anteriormente, isso é medido pelas avaliações impĺıcitas ou expĺıcitas,

ou seja, a utilidade de um item é geralmente representada por uma avaliação. De acordo

com Desrosiers e Karypis (2011), tal formulação é conhecida como “best item” e é um dos

dois problemas mais importantes associados com sistemas de recomendação. O segundo

problema, o qual é abordado neste trabalho, é conhecido como “top-N ”, que é a tarefa de

recomendar a um usuário ua uma lista L(ua) contendo N itens que podem ser de interesse

dele.

Os algoritmos utilizados por sistemas de recomendação podem ser classificados em

categorias (Adomavicius e Tuzhilin, 2005a; Bobadilla et al., 2013; Pazzani, 1999; Ricci

et al., 2011):

• Filtragem colaborativa - os itens (conteúdo, serviços, produtos, etc) recomenda-

dos ao usuário são itens que outros usuários, com preferências similares às dele, já

escolheram anteriormente. Os métodos colaborativos primeiro encontram os pares

mais próximos para cada usuário, ou seja, aqueles com gostos e preferências mais

similares. E então, somente os itens que são os preferidos pelos pares são recomen-

dados;

• Filtragem baseada em conteúdo - os itens recomendados ao usuário são simi-

lares aos itens que o usuário preferiu no passado, ou seja, somente os itens de alta

similaridade com as preferências passadas do usuário são recomendados;

• Abordagens h́ıbridas - esses métodos combinam os métodos colaborativo e ba-

seado em conteúdo. A combinação pode ser feita de várias maneiras. Uma forma

de combinação é implementar tais métodos separadamente e combinar os resulta-

dos para produzir as recomendações finais. Outra forma é utilizá-los em um único

modelo de recomendação.

De acordo com Bobadilla et al. (2013); Pazzani (1999); Ricci et al. (2011) existe uma

quarta categoria conhecida como Filtragem Demográfica, que é justificada no prinćıpio

que indiv́ıduos com certos atributos em comum (sexo, idade, páıs, etc) terão preferências

em comum. Para Adomavicius e Tuzhilin (2005b) esta quarta categoria é apenas uma

extensão das técnicas tradicionais de filtragem colaborativa.

Na próxima seção as técnicas de filtragem utilizadas nos sistemas de recomendação

são apresentadas com mais detalhes.
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2.2 Técnicas Utilizadas em Sistemas de Recomendação

Como mencionado na seção anterior, as técnicas utilizadas por algoritmos de sistemas

de recomendação podem ser classificadas como: filtragem colaborativa, filtragem ba-

seada em conteúdo e abordagens h́ıbridas. Essas técnicas são descritas em detalhes

nesta seção.

2.2.1 Filtragem Colaborativa

A filtragem colaborativa é uma técnica para fazer recomendações que encontra

correlações entre usuários de um sistema de recomendação (Desrosiers e Karypis, 2011).

Ela tenta prever as utilidades/avaliações e/ou gerar uma lista de itens para um usuário

baseando-se nos itens previamente avaliados por outros usuários (Adomavicius e Tuzhilin,

2005b). A utilidade/avaliação r(u, i) de um item i para um usuário u é estimada nas

utilidades r(uj, i) atribúıdas ao item i por aqueles usuários uj ∈ U que são similares

ao usuário u. A ideia dessa abordagem é que as pessoas não tomam decisões levando

em consideração apenas as suas próprias experiências, mas também sofrem influência de

experiências e conhecimentos dos membros do grupo no qual estão inseridas (Bobadilla

et al., 2013).

Algoritmos de filtragem colaborativa podem ser agrupados em duas classes gerais

(Breese et al., 1998; Desrosiers e Karypis, 2011; Bobadilla et al., 2013): baseados em

memória (ou baseados em heuŕıstica) e baseados em modelo. Devido à popularidade,

simplicidade, eficiência e habilidade de produzir recomendações precisas (Desrosiers e

Karypis, 2011), neste trabalho é utilizado um algoritmo de filtragem colaborativa baseado

em memória, que será descrito ainda nesta seção. Portanto, os algoritmos baseados em

memória são apresentados com mais detalhes nesta seção, já os métodos baseados em

modelo são descritos brevemente.

Algoritmos baseados em memória utilizam heuŕısticas que, por meio da coleção

de itens já avaliados pelos usuários, fazem previsões de avaliações e/ou geram um conjunto

de recomendações. De acordo com Bobadilla et al. (2013), o algoritmo kNN (k Nearest

Neighbors) é o algoritmo de referência para o processo de filtragem colaborativa baseada

em memória. O kNN é baseado nos seguintes passos:

(a) Usar alguma medida de similaridade para produzir o conjunto dos k vizinhos mais

próximos/similares ao usuário u que já avaliaram um determinado item;

(b) Para calcular a avaliação não conhecida ru,i para o usuário u do item i é feita,

geralmente, uma agregação das avaliações de outros usuários para o mesmo item,

ru,i = aggr
u′∈Û

ru′,i, (2.2)

em que Û é o conjunto dos k usuários formado no passo anterior;
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(c) Para obter as top-N recomendações, são escolhidos os N itens com as melhores

avaliações calculadas no passo anterior.

Alguns exemplos da função de agregação utilizada no passo (b) são: média, soma

ponderada e soma ponderada ajustada (desvio da média) (Adomavicius e Tuzhilin, 2005b).

A média é o caso mais simples e é calculada como:

ru,i =
1

S

∑
u′∈Û

ru′,i, (2.3)

em que S é o número de usuários mais similares ao usuário u.

Porém, a abordagem mais comum é a soma ponderada, calculada da seguinte forma:

ru,i = f
∑
u′∈Û

sim(u, u′)× ru′,i, (2.4)

em que sim(u, u′) é a medida de similaridade entre os usuários u e u′ e é usada como um

peso (quanto mais similares são os usuários, mais peso terá a avaliação ru′,i na previsão

de ru,i). A terceira abordagem de agregação é a soma ponderada ajustada, que ao invés

de utilizar os valores absolutos das avaliações, utiliza os desvios da avaliação média r̄u do

usuário:

ru,i = r̄u + f
∑
u′∈Û

sim(u, u′)× (ru′,i − r̄u′) (2.5)

O f das duas equações representa um fator de normalização e é geralmente selecionado

como f = 1∑
u′∈Û |sim(u,u′)| . A média das avaliações do usuário u é definida como:

r̄u = (1/|Iu|)
∑
i∈Iu

ru,i, (2.6)

em que Iu = {i ∈ I | ru,i 6= ∅}, ou seja, Iu é o conjunto dos itens que já foram avaliados.

Existem duas abordagens mais utilizadas para calcular a similaridade entre usuários em

sistemas de recomendação colaborativos: abordagem baseada em correlação e abordagem

baseada em cosseno (Adomavicius e Tuzhilin, 2005b; Bobadilla et al., 2013; Pazzani, 1999).

Na abordagem baseada em correlação, o coeficiente de correlação de Pearson é usado para

medir a similaridade:

sim(u, u′) =

∑
i∈Iuu′

(ru,i − r̄u)(ru′,i − r̄u′)√∑
i∈Iuu′

(ru,i − r̄u)2
∑

u∈Uuu′
(ru′,i − r̄u′)2

, (2.7)

em que Iu,u′ é o conjunto de todos os itens avaliados por ambos os usuários u e u′, ru,i é

a avaliação que o usuário u deu ao item i e r̄u é a média dos valores de avaliação dados

pelo usuário (ver Equação 2.6).

Na abordagem baseada em cosseno, os dois usuários u e u′ são tratados como dois

vetores, portanto a similaridade entre eles pode ser medida por meio do cálculo do cosseno
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do ângulo entre eles:

sim(u, u′) = cos(−→u ,
−→
u′ ) =

−→u ·
−→
u′

‖−→u ‖ ∗ ‖
−→
u′‖

(2.8)

em que −→u ·
−→
u′ é o produto escalar entre os vetores −→u e

−→
u′ .

Um exemplo dado por Pazzani (1999) é apresentado na Tabela 2.2, na qual são visu-

alizadas as avaliações de 5 restaurantes feitas por 5 usuários. O śımbolo “+” indica que o

usuário gostou do restaurante e o śımbolo “−” indica que ele não gostou. Para prever a

avaliação que o usuário Jill dará para o restaurante Dolce, podem ser executados os passos

do algoritmo kNN. O primeiro passo é usar uma medida de similaridade para encontrar o

conjunto de usuários mais similares a Jill. De acordo com Pazzani (1999), considerando

“+” como “+1” e “−” como “−1” e calculando o coeficiente de correlação Pearson, tem-se

os valores: entre Jill e Karen igual a 1, entre Jill e Lynn igual a -0,577, entre Jill e Chris

igual a 0,577 e entre Jill e Mike igual a -0,577. O segundo passo é calcular o valor desco-

nhecido da avaliação r(Jill,Dolce), utilizando uma das funções de agregação apresentadas e

os k usuários mais similares a Jill. Se o número de vizinhos mais próximos fosse igual a

1 ficaria fácil prever a avaliação, já que o usuário mais similar a Jill é Karen que avaliou

o restaurante Dolce como “+”, porém, o número k de vizinhos mais próximos pode ser

qualquer valor maior ou igual a 1.

Tabela 2.2: Avaliações dadas por cinco usuários a cinco restaurantes (Pazzani, 1999).
Karen Lynn Chris Mike Jill

Kitima − + + + −
Marco Polo + + + + +

Spiga + − + − +
Thai Touch − + − + −

Dolce + − + − ?

Esses passos do exemplo anterior são caracteŕısticos da versão mais tradicional do algo-

ritmo kNN conhecida como “user-to-user” ou “baseada no usuário”, em que a similaridade

é calculada entre os usuários. Porém, existe uma versão desse algoritmo conhecida como

“item-to-item” ou “baseada no item” que calcula a similaridade entre os itens e não entre

os usuários. Esse método é o método utilizado pelo sistema de recomendação da Amazon

(Linden et al., 2003). Seus passos são (Bobadilla et al., 2013):

(a) Determinar k itens vizinhos para cada item da base;

(b) Para cada item i não avaliado pelo usuário u, calcular as previsões baseadas nas

avaliações que u fez aos k vizinhos de i;

(c) Selecionar as top-N recomendações para o usuário u.

Portanto a filtragem colaborativa pode também ser utilizada para encontrar similari-

dades entre os objetos avaliados. Retomando o exemplo das avaliações dos restaurantes,
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existe uma similaridade perfeita entre as avaliações dos restaurantes Dolce e Spiga. É

posśıvel, dessa forma, prever que como Jill gosta de Spiga ele também gostaria de Dolce.

O cálculo dessas previsões pode ser feito encontrando as similaridades entre os restau-

rantes (utilizando Pearson ou Cosseno) e utilizando uma das funções de agregação das

avaliações dos outros restaurantes.

Foi utilizado neste trabalho o algoritmo de filtragem colaborativa baseada no item

(IBCF) (Deshpande e Karypis, 2004), tanto como “baseline”, quanto nos próprios algo-

ritmos de recomendação senśıveis ao contexto. Para uma melhor compreensão do seu

funcionamento, seguem alguns detalhes.

Seja m o número de usuários do conjunto U = {u1, u2, . . . , um} e n o número de itens

que podem ser recomendados do conjunto I = {i1, i2, . . . , in}, um modelo M de filtragem

colaborativa baseada no item é uma matriz que representa as similaridades entre todos

os pares de itens, de acordo com uma métrica de similaridade. Na Tabela 2.3 é ilustrada

a matriz de similaridade, na qual cada item i ∈ I é um item acessado, por exemplo, uma

página da Web.

Tabela 2.3: Matriz de similaridade.
i1 i2 · · · in

i1 1 sim(i1, i2) · · · sim(i1, in)
i2 sim(i2, i1) 1 · · · sim(i2, in)
...

...
. . . 1

...
in sim(in, i1) sim(in, i2) · · · 1

Para calcular a similaridade sim(i1, i2) entre os itens i1 e i2, neste trabalho, são isoladas

as avaliações que foram dadas pelos mesmos usuários aos dois itens, e então, aplica-se

como métrica de similaridade entre ambos os vetores de avaliações a medida do ângulo

do cosseno, calculada como:

sim(i1, i2) = cos(
−→
i1 ,
−→
i2 ) =

−→
i1 ·
−→
i2

‖−→i1 ‖ ∗ ‖
−→
i2 ‖

, (2.9)

em que
−→
i1 e

−→
i2 são vetores de avaliações com o número de posições correspondente ao

número de usuários do conjunto U . O operador “·” denota o produto escalar entre os dois

vetores. Como já mencionado na Seção 2.1, neste trabalho são consideradas avaliações

impĺıcitas e seus valores são binários: o valor 1 significa que o usuário acessou o item,

enquanto que o valor 0 significa que o usuário não acessou o item.

Dado um usuário ativo ua e seu conjunto de itens observáveis O ⊆ I, as N recomen-

dações são geradas da seguinte forma: o conjunto de itens candidatos a recomendação R

é selecionado considerando i /∈ O. Então, para cada item candidato r ∈ R, o score de

recomendação é calculado como:

score(ua, O, r) =

∑
i∈Kr∩O sim(r, i)∑
i∈Kr

sim(r, i)
, (2.10)
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em que Kr é o conjunto com os k itens mais similares ao item candidato r. Os N itens

candidatos com maiores valores de score são recomendados ao usuário ua.

Os algoritmos baseados em modelo, de acordo com Adomavicius e Tuzhilin

(2005b), usam a coleção de todas as avaliações para construir um modelo. Eles utili-

zam técnicas de estat́ıstica e aprendizado de máquina para aprenderem um modelo a

partir dos dados dispońıveis e poderem, desta forma, calcular as previsões das avaliações.

Os modelos mais conhecidos são (Bobadilla et al., 2013): classificadores bayesianos, redes

neurais, sistemas fuzzy e algoritmos genéticos.

Embora os sistemas de recomendação que utilizam técnicas de filtragem colaborativa

sejam precisos, eles apresentam um problema conhecido como “cold-start”. Esse problema

ocorre quando não é posśıvel fazer recomendações confiáveis devido a uma falta inicial

de avaliações ou informações necessárias (Bobadilla et al., 2013). O problema cold-start

pode ser de três tipos:

• Problema da nova comunidade - ao construir um sistema de recomendação,

existe a dificuldade de obter dados e avaliações em quantidades suficientes para que

as recomendações sejam feitas de forma confiável;

• Problema do novo item - novos itens são inseridos regularmente nos sistemas

de recomendação. Esses itens, geralmente, não apresentam avaliações iniciais e

provavelmente não serão recomendados, já que sistemas colaborativos dependem

das avaliações/preferências dos usuários para fazer recomendações;

• Problema do novo usuário - para fazer recomendações confiáveis o sistema deve

saber quais são as preferências dos usuários, o que, nos sistemas colaborativos, é

feito por meio das avaliações. Uma vez que os novos usuários no sistema ainda não

forneceram avaliações, torna-se uma tarefa dif́ıcil para o sistema recomendar itens

de forma personalizada.

Outro problema enfrentado pelos sistemas colaborativos é a esparsidade, pois o nú-

mero de avaliações dispońıveis é geralmente muito pequeno se comparado ao número de

avaliações que precisam ser previstas. O sucesso do sistema depende da quantidade de

avaliações (Adomavicius e Tuzhilin, 2005b). Por exemplo, em um sistema de recomenda-

ção de filmes, pode haver muitos filmes que foram avaliados apenas por poucas pessoas e

esses filmes seriam recomendados muito raramente, mesmo se as avaliações fossem boas.

2.2.2 Filtragem Baseada em Conteúdo

A filtragem baseada em conteúdo faz recomendações baseadas nas escolhas que

os usuários fizeram no passado (Bobadilla et al., 2013). Ela utiliza o conteúdo dos itens a

serem recomendados e dos itens já avaliados positivamente para gerar as recomendações.

Formalmente, neste método de recomendação a utilidade/avaliação r(u, i) do item i para

o usuário u é calculada baseada nas utilidades r(u, ij) atribúıdas pelo usuário u para

os itens ij ∈ I que são similares ao item i (Adomavicius e Tuzhilin, 2005b). Como já
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mencionado, a utilidade de um item indica o quanto um usuário se interessa por esse item

e pode ser representada pelas avaliações impĺıcitas ou expĺıcitas.

A abordagem baseada em conteúdo tem suas ráızes na comunidade de recuperação

de informação (Balabanovic e Shoham, 1997; Adomavicius e Tuzhilin, 2005b). Ela é

executada em três passos (Bobadilla et al., 2013):

(a) Extrair os atributos dos itens para recomendação, construindo os perfis;

(b) Comparar os atributos dos itens com as preferências do usuário;

(c) Recomendar itens com caracteŕısticas que atendam aos interesses do usuário.

Um sistema de recomendação é considerado baseado em conteúdo se as recomendações

são feitas considerando apenas o perfil do usuário, que foi constrúıdo analisando o con-

teúdo dos itens que o usuário avaliou anteriormente (Balabanovic e Shoham, 1997). Eles

são desenvolvidos principalmente para recomendar itens baseados em texto, portanto o

conteúdo nesses sistemas é geralmente descrito com atributos/palavras chaves (Adomavi-

cius e Tuzhilin, 2005b). Como as recomendações são feitas comparando-se o conteúdo do

item e o perfil do usuário, é necessário que uma estrutura seja constrúıda para ambos. O

perfil de um item Conteudo(i) é o conjunto de palavras-chave que caracterizam o item i.

Normalmente alguma medida é utilizada para atribuir pesos a essas palavras, indicando

seus graus de importância dentro de um determinado item. Uma possibilidade é utilizar

as frequências das palavras-chave dentro do conteúdo textual do item. A frequência fp,i

de uma palavra chave p em um item i é o número de vezes que ela aparece no conteúdo

desse item. Entretanto, palavras que aparecem em muitos itens não são úteis para dis-

tinguir um item relevante de um irrelevante. Portanto, uma das medidas mais utilizadas

nesse contexto é a TF-IDF (Term Frequency - Inverse Document Frequency), que pon-

dera a frequência dos termos, de tal forma que termos que aparecem na maioria dos itens

tenham um peso de representação menor (Robertson, 2004). Essa medida, TF-IDF, é

definida como:

TF-IDF p,i = TFp,i × IDFi, (2.11)

em que TFp,i é a frequência normalizada da palavra chave. Essa normalização é feita da

seguinte forma:

TFp,i =
fp,i

maxzfpz ,i
, (2.12)

em que o máximo é calculado sobre todas as frequências fpz ,i de todas as palavras chaves

pz que aparecem no documento i. IDFi é a medida da frequência inversa do item e é

calculada como:

IDFi = log
n

np

, (2.13)

sendo np o número de itens em que p aparece e n o número total de itens. Dessa

forma, o peso da palavra chave p no conteúdo do item i é o próprio valor TF-IDF p,i.

Com os pesos das palavras chaves calculados, o conteúdo do item i é definido como
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Conteudo(i) = (wp1,i, . . . , wpz ,i). O perfil do usuário, ConteudoPerfilUsuario(u), tam-

bém pode ser definido como um vetor de pesos no qual cada peso, assim como no perfil

dos itens, representa a relevância das palavras chaves para o usuário. Esse perfil pode ser

obtido analisando o conteúdo dos itens já avaliados ou vistos pelo usuário e utilizando téc-

nicas de recuperação de informação para extrair as palavras chaves e calcular seus pesos. A

função r(u, i) é definida como r(u, i) = score(ConteudoPerfilUsuario(u), Conteudo(i))

(Adomavicius e Tuzhilin, 2005b) e seu cálculo pode ser feito utilizando alguma medida de

score da área de recuperação de informação, como a medida de similaridade cosseno, já

definida anteriormente na Seção 2.2.1, Equação 2.8.

Métodos de filtragem baseados em conteúdo possuem alguns problemas, sendo que os

dois principais são (Bobadilla et al., 2013; Balabanovic e Shoham, 1997; Adomavicius e

Tuzhilin, 2005b; Pazzani, 1999):

• Análise limitada do conteúdo: refere-se à dificuldade em extrair informações

confiáveis de forma automática de vários conteúdos como imagens, v́ıdeos, áudios,

textos, etc;

• Superespecialização: como o sistema recomenda itens analisando o perfil do usuá-

rio, este fica restrito a ver itens similares aos que já foram avaliados/vistos anteri-

ormente.

2.2.3 Abordagens H́ıbridas

Como ambas, filtragem colaborativa e filtragem baseada em conteúdo, possuem limi-

tações, elas podem ser combinadas resultando em abordagens h́ıbridas que evitam tais

limitações. De acordo com Adomavicius e Tuzhilin (2005b), essas técnicas podem ser

combinadas de diversas formas: (a) métodos que calculam as recomendações utilizando

as técnicas de filtragem baseada em conteúdo e filtragem colaborativa separadamente e

posteriormente as combinam; (b) métodos que incorporam as caracteŕısticas da filtragem

baseada em conteúdo dentro da filtragem colaborativa; (c) métodos que constroem um

modelo unificado com caracteŕısticas de ambas as técnicas e, por fim, (d) métodos que

incorporam caracteŕısticas da filtragem colaborativa dentro de uma abordagem baseada

em conteúdo. Essas possibilidades são ilustradas na Figura 2.1.

Como é posśıvel observar, as abordagens h́ıbridas, assim como as abordagens de filtra-

gem colaborativa e baseadas em conteúdo, quando nas formas tradicionais, focam somente

nas entidades, item e usuário, para construir o modelo de recomendação (Schafer et al.,

2001; Ricci et al., 2011). Esse processo de recomendação é conhecido como bidimensio-

nal, pois considera somente duas dimensões Usuário× Item para gerar as recomendações.

Entretanto, em muitas aplicações também é importante incorporar informação contextual

dentro do processo de recomendação (Adomavicius et al., 2005; Domingues et al., 2013).

Por exemplo, um pacote de viagem recomendado no verão pode ser diferente do pacote

recomendado no inverno; uma pessoa pode preferir ler not́ıcias de economia e poĺıtica
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Figura 2.1: Formas de combinar filtragem colaborativa (FC) com filtragem baseada em
conteúdo (FBC) (Adaptado de Bobadilla et al. (2013)).

durante a semana, mas no final de semana pode querer ler not́ıcias de esportes ou cele-

bridades; o filme indicado a uma pessoa pode depender do peŕıodo do dia, talvez à noite

a preferência seja filmes de terror, enquanto que durante o dia seja comédia. Os sistemas

de recomendação que utilizam esse tipo de informação para fazer as recomendações são

conhecidos como sistemas de recomendação senśıveis ao contexto.

2.3 Sistemas de Recomendação Senśıveis ao Contexto

Os sistemas de recomendação senśıveis ao contexto são sistemas que fazem recomen-

dações considerando também informações de contexto. A importância da informação

contextual tem sido reconhecida por pesquisadores e profissionais em muitas disciplinas,

como personalização de sites de comércio virtual, recuperação de informação e compu-

tação móvel (Adomavicius e Tuzhilin, 2011). Embora uma grande parte das pesquisas

em contexto esteja voltada para a área de sistemas de recomendação e tais informações

sejam importantes para recomendar itens relevantes aos usuários em certas circunstân-

cias, ainda assim, faltam métodos automáticos para adquirir informações contextuais para

esses sistemas.

Os sistemas de recomendação senśıveis ao contexto, de acordo com Bobadilla et al.

(2013), fazem parte de uma terceira geração na evolução dos sistemas de recomendação.

Segundo os autores, nessa evolução existe uma tendência de se utilizar mais e diferentes

tipos de dados para fazer as recomendações. A evolução dos sistemas de recomendação

segue em paralelo com a evolução da Web, e pode ser dividida em três fases:

• Origem da Web - em que os sistemas de recomendação utilizavam somente avali-

ações, informações de conteúdo e informações demográficas dos usuários;

• Web 2.0 - em que, além das informações já utilizadas, os sistemas de recomendação

passaram a coletar e usar informações sociais, como amigos, seguidores, seguidos,

etc;
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• Web 3.0 - fase em que informações contextuais, originadas de uma variedade de

dispositivos e sensores, são empregadas juntamente com as informações já utilizadas

para fazer recomendações.

Os sistemas de recomendação senśıveis ao contexto modelam e preveem os gostos

e as preferências dos usuários incorporando informação contextual dispońıvel dentro do

processo de recomendação. De acordo com Adomavicius e Tuzhilin (2011), os gostos

e preferências dos usuários são geralmente expressos como avaliações e modelados em

função dos itens, usuários e contexto, ou seja, as avaliações são definidas com a função de

avaliação:

R : Usuário × Item × Contexto −→ Avaliação

em que Usuário representa o domı́nio dos usuários, Item é o domı́nio dos itens, Avaliação

representa o domı́nio das avaliações e Contexto é a informação contextual associada à

aplicação.

Contexto é um conceito que pode assumir diferentes definições dependendo da área

em que está inserido. A definição mais utilizada foi sugerida por Dey (2001): “Contexto

é qualquer informação que pode ser usada para caracterizar a situação de uma entidade.

Uma entidade é uma pessoa, lugar, ou objeto que é considerado relevante para a interação

entre um usuário e uma aplicação, incluindo o próprio usuário e as próprias aplicações”.

Ainda de acordo com Dey (2001), “um sistema é senśıvel ao contexto se ele usa contexto

para fornecer informações relevantes e/ou serviços para o usuário, onde relevância depende

da tarefa do usuário”.

Sistemas de recomendação senśıveis ao contexto podem ser sistemas multidimensionais.

De acordo com Adomavicius et al. (2005), esses sistemas são extensões dos sistemas de

recomendação tradicionais bi-dimensionais e seguem o modelo de dados multidimensionais

usados por data warehouses e aplicações OLAP4. Mais formalmente, seja D1, D2, ...Dn

dimensões, cada dimensão Di representa um conjunto de valores de atributos. O espaço

de recomendação para essas dimensões é definido como um produto cartesiano S = D1 ×
D2 × ...×Dn. A função de avaliação é definida sobre o espaço de recomendação como:

R : D1 × ...×Dn −→ Avaliações

em que Avaliações é o domı́nio das avaliações que representa o conjunto ordenado de todos

os posśıveis valores de avaliação.

Um exemplo apresentado por Adomavicius et al. (2005) é uma aplicação de recomen-

dação de filmes, que tem como espaço de recomendação: Filme × Pessoa × Lugar ×
Tempo× Companhia, em que:

• Filme - dimensão que representa todos os filmes que podem ser recomendados em

uma aplicação e é definida pelos atributos Filme (FilmeID, Nome, Estúdio, Diretor,

Ano, Gênero, Atores Principais);

4On-line Analytical Processing
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• Pessoa - dimensão que representa todas as pessoas para as quais os filmes serão re-

comendados e é definida pelos atributos Pessoa (UsuárioID, Nome, Endereço, Idade,

Ocupação);

• Lugar - dimensão que representa os lugares onde o filme pode ser visto. Seus

atributos podem ser uma lista de cinemas e as opções para ser assistido em casa

como TV, videocassete e DVD;

• Tempo - dimensão que representa o tempo que o filme pode ser ou foi visto; é

definido pelos atributos Tempo (HoraDoDia, DiaDaSemana, Mês, Ano);

• Companhia - dimensão que representa uma pessoa ou um grupo de pessoas com

quem a pessoa pode ver o filme. Consiste de um único atributo que pode ter valores

como “sozinho”, “amigos”, “namorada/namorado”, “famı́lia”, “colegas de trabalho” e

outros.

Neste exemplo, a função de avaliação no espaço de recomendação Filme× Pessoa×
Lugar×Tempo×Companhia que especifica o quanto a pessoa p ∈ Pessoa gostou do filme

f ∈ Filme é R(f, p, l, t, c), ou seja, não depende apenas da pessoa e do filme, como seria

em um sistema de recomendação tradicional, mas também depende do lugar l ∈ Lugar,
do tempo t ∈ Tempo e da companhia c ∈ Companhia.

Esses sistemas, além de serem classificados como filtragem baseada em conteúdo, filtra-

gem colaborativa e/ou abordagens h́ıbridas, podem também ser categorizados de acordo

com a forma em que a informação contextual é utilizada, ou seja, em qual estágio do

processo de recomendação ela é aplicada. Na próxima seção essas categorias são apresen-

tadas.

2.3.1 Classificação dos Sistemas de Recomendação Senśıveis ao Contexto

Como mencionado anteriormente, um sistema de recomendação tradicional ou bi-

dimensional pode ser descrito, de forma geral, como uma função que recebe como entrada

dados das preferências dos usuários e gera como sáıda uma lista de recomendações. Essas

preferências podem ser da forma 〈usuário, item, avaliação〉. Já para os sistemas de reco-

mendação baseados em contexto, as preferências são da forma 〈usuário, item, contexto,

avaliação〉, pois não consideram somente o quanto o usuário gostou de um determinado

item, mas também em qual contexto ele gostou. De acordo com Adomavicius e Tuzhi-

lin (2011), a informação contextual pode ser aplicada em vários estágios do processo de

recomendação, e de acordo com esse critério, os sistemas podem ser divididos em três ca-

tegorias, como observado na Figura 2.2: i) pré-filtragem contextual, ii) modelagem

contextual e iii) pós-filtragem contextual.

Na pré-filtragem contextual a informação contextual é usada para selecionar o

conjunto de dados que será utilizado para o aprendizado dos modelos de recomendação.

As recomendações podem ser feitas utilizando um sistema de recomendação tradicional

e tendo como entrada os dados selecionados. Uma vantagem dessa abordagem é que ela
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Figura 2.2: Categorias de sistemas de recomendação senśıveis ao contexto (Adaptado de
Panniello e Gorgoglione (2012)).

permite a implantação de qualquer uma das várias técnicas tradicionais de sistemas de

recomendação já propostas. Por exemplo, se uma pessoa quer ver um filme no sábado,

um sistema de recomendação senśıvel ao contexto de filmes pode utilizar, para gerar o

conjunto de recomendações, uma das técnicas tradicionais e, como dados de entrada,

avaliações feitas apenas aos sábados (Adomavicius e Tuzhilin, 2011).

Adomavicius et al. (2005) propuseram uma “abordagem baseada em redução” que

reduz o espaço multidimensional dos sistemas de recomendação baseados em contexto em

um espaço tradicional bidimensional Usuário× Item:

“Seja RD
Usuário×Item : U × I −→ Avaliações uma função para estimar avalia-

ções que, dadas as avaliações existentes D, pode calcular uma previsão para

qualquer avaliação. Então, uma função tridimensional de previsão de avalia-

ções aceitando o contexto de tempo pode ser definida de forma similar como

RD
Usuário×Item×Tempo : U × I × T −→ Avaliações. Ela pode ser expressa por

meio de uma função bidimensional de previsão de várias formas, sendo que

uma dessas formas é:

∀(u, i, t) ∈ U×I×T,RD
Usuário×Item×Tempo(u, i, t) = R

D[Tempo=t](Usuário,Item,Avaliação)
Usuário×Item (u, i).

em que [Tempo = t] denota um pré-filtro contextual simples, e D[Tempo =

t](Usuário, Item,Avaliação) denota um conjunto de avaliações D selecionando

somente os registros nos quais a dimensão T tem valor t e guardando somente

os valores para as dimensões Usuário e Item, assim como o próprio valor da

avaliação”.
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De acordo com Adomavicius et al. (2005), a abordagem baseada em redução pode ser

melhor que uma abordagem tradicional em algumas situações, enquanto que em outras

situações isso pode não ocorrer. Ainda de acordo com Adomavicius et al. (2005), talvez

seja melhor usar a abordagem baseada em redução para recomendar filmes no cinema em

finais de semana e utilizar filtragem colaborativa tradicional para recomendar filmes a se-

rem vistos em casa. Isso porque a abordagem baseada em redução, por um lado, constrói

um modelo de recomendação para um segmento em particular, mas por outro lado, faz as

recomendações baseando-se em um número menor de acessos limitado a esse segmento em

particular (Adomavicius et al., 2005). Os dados considerados podem ser mais relevantes,

porém eles podem totalizar um número muito pequeno, o que causa o efeito de esparsi-

dade. Como solução a esse problema, Adomavicius et al. (2005) também propuseram uma

combinação da abordagem baseada em redução com abordagens de filtragem colaborativa

tradicionais. Tal combinação é referida neste trabalho como cReduction.

Para combinar os dois métodos é necessário utilizar alguma medida de desempenho

para determinar qual método é melhor que outro em vários segmentos. Existem várias

medidas de desempenho que são utilizadas para avaliar o desempenho de sistemas de

recomendação, tais como: Erro médio absoluto (MAE), Erro médio quadrático (MSE),

precisão, revocação, medida F1, etc. Neste trabalho foi utilizada a medida F1 como

medida de desempenho na combinação da abordagem baseada em redução com o algoritmo

de filtragem colaborativa baseada no item (IBCF). A abordagem cReduction consiste em

duas fases:

1. Utilizando o conjunto de treino, um método de recomendação é executado para cada

segmento para determinar em qual segmento o desempenho é melhor que o modelo

de recomendação tradicional (que utiliza apenas os dados de usuários e itens);

2. Considerando o contexto da sessão ativa, é escolhido o melhor modelo contextual

para fazer a recomendação, ou seja, o modelo que apresenta o maior valor da medida

F1.

Na categoria de pós-filtragem contextual a informação contextual é usada após a

construção de um modelo de recomendação tradicional para filtrar ou reordenar as reco-

mendações, ou seja, o contexto é inicialmente ignorado. Quando as top-N recomendações

são geradas, então a abordagem de pós-filtragem contextual ajusta a lista de recomen-

dações obtida para cada usuário utilizando a informação contextual. De acordo com

Adomavicius e Tuzhilin (2011), os ajustes na lista de recomendações podem ser feitos:

• Filtrando as recomendações que são irrelevantes em um determinado contexto; ou

• Ajustando o ranking das recomendações na lista baseando-se em um certo contexto.

Por exemplo, se uma pessoa quer ver um filme no domingo e nos domingos ela só

assiste a filmes de terror, então o sistema pode considerar apenas as recomendações de

filmes de terror para exibir ao usuário.
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Panniello e Gorgoglione (2012) propuseram as abordagens de pós-filtragem contextual

conhecidas como Weight PoF e Filter PoF. Ambas analisam os dados para um determi-

nado usuário em um contexto espećıfico calculando a probabilidade de o usuário escolher

um dado item em tal contexto. Depois disso as recomendações obtidas utilizando uma

abordagem tradicional são contextualizadas utilizando as probabilidades calculadas.

A probabilidade contextual PC(u, i), na qual o usuário u acessa o item i no contexto

C, é calculada como o número de vizinhos (usuários similares a u) que acessaram o mesmo

item no mesmo contexto, dividida pelo número total de vizinhos. As abordagens Weight

PoF e Filter PoF diferem no jeito que as recomendações são contextualizadas. Em

particular, na abordagem Weight PoF cada avaliação é multiplicada pela probabilidade

PC(u, i):

AvaliacaoC(u, i) = Avaliacao(u, i)× PC(u, i) (2.14)

Enquanto que a abordagem Filter PoF filtra as avaliações utilizando um valor de

limiar de PC(u, i):

AvaliacaoC(u, i) =

{
Avaliacao(u, i) if PC(u, i) ≥ P*

0 if PC(u, i) < P*
(2.15)

Panniello e Gorgoglione (2012) variaram o limiar P* de 0,9 a 0,1 e obtiveram melhores

resultados para P* = 0, 1.

Na categoria de modelagem contextual, o contexto é usado nos modelos de reco-

mendação, ou seja, a informação contextual faz parte do modelo juntamente com os dados

de usuários e itens. Enquanto nas abordagens de pré-filtragem e pós-filtragem contextual

podem ser utilizadas funções bidimensionais tradicionais, a abordagem de modelagem

de contexto utiliza, geralmente, funções de recomendação verdadeiramente multidimen-

sionais. Essas funções podem representar modelos preditivos, como árvores de decisão,

regressão, modelos probabiĺısticos ou outros, ou podem representar cálculos heuŕısticos

que incorporam informação contextual.

Domingues et al. (2013) propuseram uma abordagem que usa o atributo de contexto

como um item virtual, ou seja, esse atributo é tratado como um item comum para construir

o modelo de recomendação. Assim sendo, tal abordagem chamada DaVI (Dimensions as

Virtual Item), permite o uso de algoritmos de recomendação tradicionais.

Formalmente, sejam os conjuntos já mencionados de usuários U = {u1, u2, . . . , um}
e de itens I = {i1, i2, ..., in}, existem outras dimensões, como por exemplo, informações

contextuais, D = {D1, D2, . . . , Dt}, em que cada dimensão D compreende um conjunto de

valores, isto é, D = {d1, d2, . . . , df}. Seja j o número de sessões multidimensionais do site

da Web S ′ = {s′1, s′2, . . . , s′j}. Cada sessão s′ é uma tupla definida por um usuário u ∈ U ,

um conjunto de itens acessados Is′ ⊂ I e um conjunto Ds′ ⊆ D1 ∪D2 ∪ . . .∪Dt contendo

todos os valores das dimensões associados com a sessão s′, isto é, s′ = 〈u, Is′ , Ds′〉.
A abordagem DaVI consiste em converter cada sessão multidimensional s′ = 〈u, Is′ , Ds′〉
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em uma sessão bidimensional estendida s′′ = 〈u, Is′′ ∪Ds′′〉, na qual os valores das dimen-

sões adicionais em Ds′′ são usados como itens virtuais juntamente com o itens reais em

I ′′s .

É importante determinar quais dimensões devem ser inclúıdas em um modelo de re-

comendação, dado que algumas dimensões são mais informativas que outras. Por esse

motivo, Domingues et al. (2013) propuseram diferentes algoritmos para a abordagem

DaVI. O algoritmo DaVI-BEST avalia e seleciona a melhor dimensão em um conjunto

de dados para construir o modelo de recomendação multidimensional. Para determinar a

melhor dimensão para um dado algoritmo de recomendação A, o algoritmo DaVI-BEST

primeiro aplica a abordagem DaVI em cada dimensão candidata e constrói o respectivo

modelo de recomendação multidimensional. Então, ele avalia o modelo e seleciona a me-

lhor dimensão, aquela cujo modelo de recomendação apresenta o melhor desempenho.

Neste algoritmo, para avaliar cada modelo de recomendação é utilizada a medida F1.

A grande lacuna dentro da área de sistemas de recomendação senśıveis ao contexto

é a falta de métodos automáticos para aquisição de informação contextual. Na próxima

seção são apresentadas as formas em que tal informação pode ser obtida, assim como

alguns trabalhos da literatura que abordam a aquisição de contexto para sistemas de

recomendação senśıveis ao contexto.

2.3.2 Aquisição Automática de Contexto

Segundo Adomavicius e Tuzhilin (2011), a informação contextual pode ser obtida de

diversas formas, entre elas:

• Explicitamente - os métodos de aquisição expĺıcitos abordam diretamente o usuá-

rio e coletam as informações contextuais por meio de perguntas diretas. Por exemplo,

um site pode obter informação contextual solicitando que o usuário preencha um

formulário;

• Implicitamente - os métodos de aquisição impĺıcitos obtém a informação contex-

tual diretamente dos dados ou do ambiente Web. Eles não interagem com o usuário

e acessam diretamente a fonte de informação contextual. Por exemplo, a informação

de tempo, como dia, horário, e outros, pode ser obtida por meio do timestamp do

log de acesso Web;

• Inferida - nos métodos de inferência a informação contextual é obtida usando téc-

nicas de mineração de dados e de textos. Técnicas de mineração de textos podem

ser aplicadas, por exemplo, em revisões e comentários de usuários.

Alguns problemas são percebidos quando são utilizados os métodos de aquisição expĺı-

citos e impĺıcitos. Nos métodos expĺıcitos os usuários muitas vezes não querem preencher

formulários Web se não há uma motivação para isso. Já nos métodos impĺıcitos a informa-

ção contextual dispońıvel não pode ser usada diretamente por sistemas de recomendação
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senśıveis ao contexto, pois, geralmente, se tratam de valores numéricos ou cont́ınuos obti-

dos de logs. Uma posśıvel solução a esses problemas é a utilização de técnicas de mineração

de dados e de textos que podem ser aplicadas a dados como logs de acesso e conteúdo de

páginas Web para extrair contexto de modo automático (Lee et al., 2010).

Li et al. (2010) descrevem em seu artigo métodos para extrair informação contextual

de revisões online e seus impactos na qualidade da recomendação. Eles investigaram

dados dispońıveis de revisões de restaurantes e quatro tipos de informação contextual para

uma refeição: companhia (se a refeição envolve múltiplas pessoas), ocasião (para quais

ocasiões é o evento), tempo (em qual horário do dia) e localização (em qual cidade o evento

acontece). Eles também desenvolveram algoritmos com ferramentas de processamento de

linguagem natural existentes, como a ferramenta GATE5 (Cunningham et al., 2002). A

seguir é feita uma breve descrição dos procedimentos que os pesquisadores utilizaram para

extrair cada tipo de informação contextual:

• Tempo: os horários das refeições foram classificados nos seguintes tipos: “café da

manhã”, “almoço”, “jantar”, “refeição matinal”, “chá da manhã” e “chá da tarde”.

Eles compilaram um dicionário para esses diferentes tipos de horários de refeições,

e usaram um método de comparação de strings para encontrar os horários de refei-

ções contidos nas revisões. Este horário foi extráıdo usando um módulo do GATE

conhecido como ANNIE6, que é um reconhecedor de entidades nomeadas;

• Ocasião: o reconhecedor de entidades nomeadas ANNIE reconhece algumas datas

especiais nos textos. Li et al. (2010) melhoraram a função da ANNIE inserindo uma

lista de feriados dos Estados Unidos extráıdos da Wikipédia assim como algumas

ocasiões, como por exemplo, aniversários;

• Localização: tal informação dificilmente existe nos textos das revisões. Portanto

eles utilizaram a informação de localização do perfil do usuário;

• Companhia: é a informação mais dif́ıcil de ser extráıda e para isso Li et al. (2010)

utilizaram dois métodos: “Referência de companhia” em que é gerado um dici-

onário de diferentes tipos de palavras ou frases de companhia usando padrões pre-

posicionais como: “com meu/meus...”, e por meio do dicionário é feita comparação

de strings. Foram extráıdos dessas frases substantivos como termos de companhia,

o que levou a um dicionário de 167 entradas. Essas entradas foram agrupadas em

seis caracteŕısticas de companhia: “famı́lia”, “amigo”, “casal”, “colega”, “companheiro

de refeição” e “animal de estimação”. E, utilizando esse dicionário, as revisões são

rotuladas entre essas categorias; “Classificador de companhia” no qual foram

amostradas e anotadas 1000 frases do corpus com termos de companhia e foram

constrúıdos três classificadores: um classificador com atributos da bag-of-words, um

classificador baseado em regras e um classificador h́ıbrido. Para o classificador base-

ado em regras, foram coletadas estruturas das revisões que caracterizam companhia

5http://gate.ac.uk
6https://gate.ac.uk/ie/annie.html
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e foi constrúıda uma lista de regras para decidir se um contexto de companhia

existe baseado nas estruturas. Para o classificador h́ıbrido, eles usaram os padrões

identificados pelo classificador baseado em regras como atributos para o modelo

do classificador com bag-of-words. Usando 5-fold cross validation7 o classificador

h́ıbrido teve melhor desempenho, como mostrado na Tabela 2.4.

Tabela 2.4: Resultados da avaliação para o classificador baseado em bag-of-words (Pala-
vras), o classificador baseado em regras (Regras) e o classificador h́ıbrido (Hı́brido) (Li
et al., 2010).

Palavras Regras Hı́brido
Precisão 0,7181 0,7238 0,7379

Revocação 0,8962 0,8947 0,9143
F-Score 0,7973 0,8003 0,8167

Para integrar o contexto, Li et al. (2010) consideraram duas formas: uma abordagem

pré-filtragem conhecida como modelo Booleano e uma abordagem baseada em modelo

probabiĺıstico proposta por eles. Os experimentos foram projetados para responder às

perguntas: 1) Incluir informação contextual melhora o desempenho da recomendação?

2) Como o modelo proposto no artigo se compara com abordagens de pré e pós filtra-

gem? Como a qualidade da extração de informação contextual afeta o desempenho da

recomendação?

Os autores avaliaram o desempenho do modelo proposto e do modelo Booleano e com-

pararam os resultados com um sistema padrão de filtragem colaborativa. Na Figura 2.3 são

exibidos gráficos que ilustram os resultados dos experimentos. Nesses gráficos“Nocontext”

representa o sistema de filtragem colaborativa, “Context-X”, o modelo probabiĺıstico, em

que X representa o tipo de informação contextual considerada (tempo, localização, oca-

sião, companhia ou todos), e “Boolean” representa o modelo booleano. O eixo horizontal

é o rank (20% do rank formado pelas primeiras posições) e o eixo vertical é a porção de

itens relevantes considerados nessa porção do rank. De acordo com os gráficos, “Context-

X” teve um melhor desempenho que “Nocontext” e o modelo de pré-filtragem “Boolean”

não teve bons resultados. De acordo com Li et al. (2010), os resultados demonstraram que

o contexto é um fator importante que afeta a escolha dos usuários, porém se ele é usado

de maneira imprópria, como na pré-filtragem booleana, pode influenciar negativamente o

desempenho da recomendação.

Aciar (2010) propôs uma técnica para detectar frases de revisões que apresentam infor-

mação de contexto. Ela aplica ferramentas de mineração de textos para definir conjuntos

de regras que permitem identificar tais frases com contexto. Nesse trabalho as frases são

classificadas em duas categorias: “Contextual” e “Preferências”. A categoria “Contextual”

agrupa frases que apresentam informação sobre o contexto no qual a revisão foi escrita. A

7Cross-Validation, ou Validação Cruzada, é um método estat́ıstico de avaliar e comparar algoritmos
de aprendizado dividindo os dados em duas partes: uma usada para treinar o modelo e outra usada para
validá-lo (Refaeilzadeh et al., 2009).
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Figura 2.3: Gráficos dos resultados da avaliação do desempenho das top-K recomendações
(Li et al., 2010).

categoria “Preferências” agrupa frases que apresentam informação sobre as caracteŕısticas

que o consumidor avaliou.

Para obter os conjuntos de regras de classificação foram utilizados “Text-Miner Soft-

ware Kit” (TMSK) e “Rule Induction Kit for Text” (RIKTEXT). Foram utilizadas 100

revisões do domı́nio de turismo do site “Trip Advisor”8 para treinamento e teste no pro-

cesso de geração das regras. Foram utilizadas 50 novas revisões do mesmo site em um

experimento para avaliar a acurácia das regras para classificar as revisões nas categorias

“Contextual” e “Preferências”. Os resultados obtidos são considerados bons devido ao alto

valor obtido em precisão, revocação e F-measure e o baixo valor da medida MAE.

Hariri et al. (2011) introduziram um sistema de recomendação senśıvel ao contexto

que obtém informação contextual minerando revisões de hotéis feitas pelos usuários e as

combinam com o histórico de avaliações do usuário para calcular uma função de utilidade

sobre um conjunto de itens. Eles utilizaram uma base de revisões de hotéis do website

“Trip Advisor”. A razão de selecionar esse conjunto de dados, segundo os pesquisadores,

é que usuários geralmente fornecem algumas dicas de contexto em seus comentários. Por

exemplo, eles podem mencionar se estão com a famı́lia ou em uma viagem de negócios, ou

eles podem expressar suas opiniões sobre os serviços do hotel que são importantes para

eles como Internet wireless ou salas de conferência.

Na base utilizada o atributo “tipo da viagem” atribúıdo a uma revisão de hotel mostra

os tipos de viagens que o usuário sugere ao hotel. Esse atributo pode ser selecionado pelo

usuário dentro de um conjunto de 5 opções: “famı́lia”, “casal”, “viagem desacompanhado”,

“negócios” e “viagem com amigos”. Se o usuário especifica seu contexto explicitamente,

então ele pode ser facilmente usado no algoritmo de recomendação. Por outro lado, se

8http://www.tripadvisor.com
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ele expressa seu contexto em um conjunto de frases descrevendo seu estado atual ou

seus atributos desejados para o hotel, então um método de inferência é necessário para

determinar a probabilidade de cada tipo de viagem.

A abordagem que eles adotam para inferir contexto é baseada em usar um classifica-

dor que é treinado pelas amostras de descrições e seus contextos correspondentes. Como

trata-se de um problema de classificação supervisionado multirrótulo, Hariri et al. (2011)

utilizaram Labeled Latent Drichlet Allocation (Labeled-LDA)9 como método de catego-

rização. Dessa forma, o contexto é mostrado como uma distribuição sobre o conjunto

de categorias de viagem, como o exemplo retirado de (Hariri et al., 2011): Contextiu

= P(famı́lia) = 0, P(casal) = 0, P(viagem desacompanhado) = 0.5, P(negócios) = 0.5,

P(viagem com amigos) = 0.

O sistema consiste de duas partes principais. O primeiro experimento focou em avaliar

a acurácia do módulo de inferência de contexto na base de dados. O experimento foi

configurado como um 5-fold cross validation. Para cada caso de teste, a distribuição de

probabilidade sobre as categorias de viagens foi prevista. Uma categoria é atribúıda a um

caso de teste se a probabilidade prevista para aquela categoria excede um certo limiar.

Os resultados foram avaliados medindo precisão e revocação e mostraram que a precisão

tende a aumentar e a revocação a diminuir, conforme o limiar cresce (Figuras 2.4 e 2.5).

Figura 2.4: Valores de precisão para diferentes categorias (Hariri et al., 2011).

No segundo experimento o desempenho do sistema de recomendação é comparado com

o recomendador kNN padrão. Hit Ratio foi escolhida como medida de desempenho e foi

realizado um experimento leave-one-out cross validation naquelas revisões que possuem

avaliações melhores do que a média de avaliações dos revisores. Os resultados sugerem que

recomendações feitas utilizando contexto possuem maiores valores da medida Hit Ratio

(Figura 2.6).

9Latent Drichlet Allocation (LDA) é um modelo probabiĺıstico generativo para coleções de dados
discretos como texto corpora (Blei et al., 2003) e Labeled-LDA é um modelo de tópico que restringe LDA
definindo uma correspondência de um-para-um entre tópicos latentes do LDA e tags do usuário (Ramage
et al., 2009).
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Figura 2.5: Valores de revocação para diferentes categorias (Hariri et al., 2011).

Figura 2.6: Comparação Hit Ratio para kNN baseado em item e sistema de recomendação
baseado em contexto (Hariri et al., 2011).

Ho et al. (2012) propuseram uma abordagem para minerar eventos espaço-temporais

futuros de artigos de not́ıcias e assim fornecer informações a um sistema de recomendação

senśıvel à localização. De acordo com os pesquisadores, um evento é extráıdo somente

quando sua localização e tempo puderem ser identificados ou deduzidos e, além de tais

informações, são extráıdos os sentimentos dos eventos, ou seja, identifica-se se um evento

é positivo, negativo ou neutro. O seguinte exemplo foi retirado de (Ho et al., 2012):

E: Washington Post (27 de setembro de 2010): um posśıvel tornado ocorrerá

em Clarksville, Maryland, uma hora depois de um alerta (ao meio dia).

O evento E é rotulado como negativo pois trata-se de um evento relacionado a mau

tempo. Um cenário que serve de exemplo da aplicação da informação extráıda para um

sistema de recomendação senśıvel à localização pode ser (Ho et al., 2012): “John está na

área suburbana de Baltimore. Ele utiliza um dispositivo móvel com uma aplicação que

utiliza eventos futuros para fazer recomendações baseadas na localização do seu GPS”.

Diante deste cenário, se em 27 de setembro de 2010 John estivesse dirigindo perto de
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Clarksville, Maryland, o sistema de recomendação o aconselharia a dirigir para longe,

devido ao sentimento negativo desse evento, no caso um posśıvel tornado.

De acordo com Ho et al. (2012), um evento é composto por seis atributos: espacial

(nome, longitude, latitude), temporal (dia, mês, ano, tempo[intervalo] - se dispońıvel),

frase chave (texto antes e depois de um padrão temporal), sentimento, fonte da informação

(URL) e t́ıtulo do artigo de not́ıcia. A abordagem proposta para minerar eventos é

composta por quatro subtarefas:

• Reconhecimento de padrões temporais futuros e de passado próximo: são

tratados os tempos absolutos como “16 de outubro de 2011” e os tempos relativos

como “na próxima semana”, “amanhã”, etc. Os padrões temporais considerados são

referentes ao futuro e ao passado próximo com relação a um tempo de referência,

que neste caso é o timestamp da publicação do artigo;

• Reconhecimento de resolução de topônimos: a principal ideia é a definição de

um dicionário espacial local que consiste de um conjunto de topônimos de grande

proximidade, anexado a uma fonte de not́ıcias. Ho et al. (2012) utilizaram uma

técnica h́ıbrida de reconhecimento de topônimos consistindo de marcações Part-Of-

Speech (POS), reconhecimento de entidades nomeadas (NER) e reconhecimento de

heuŕısticas baseadas em regras, seguida por frases de correspondência que podem

ser encontradas em um gazetteer 10. O gazetteer utilizado foi o GeoNames11;

• Desambiguação e correspondência espaço-temporal: é necessário formar pa-

res de topônimos com padrões temporais futuros para estabelecer a existência de

um evento futuro. Esse processo de correspondência é definido por uma função

f : X −→ Y , em que X é o conjunto de padrões temporais futuros e Y é o conjunto

de topônimos;

• Análise dos sentimentos dos eventos: tarefa que envolve a determinação da ati-

tude ou sentimento antecipado do usuário para um evento identificado. Para isso é

constrúıda uma bag-of-words dos artigos de not́ıcias. São aplicadas duas abordagens

de classificação na bag-of-words : “supervised Latent Dirichlet Allocation” (sLDA) e

“Support Vector Machine” (SVM) para classificar o sentimento do evento. Artigos

positivos possuem not́ıcias relacionadas a tópicos como festivais, entretenimento e

esportes. Artigos negativos possuem not́ıcias relacionadas a tópicos como crimes,

acidentes, tempo ruim e tráfego. O resto é inclúıdo na categoria neutra. Um sis-

tema de recomendação pode então aconselhar um usuário a evitar uma localização

geográfica ou a comparecer a um evento futuro baseado no sentimento do evento.

Bauman e Tuzhilin (2014) apresenta um método para descobrir informação contex-

tual relevante das revisões dos usuários. Nesse método, as revisões são classificadas em

“espećıficas” e “genéricas”. Eles observaram que a informação contextual está contida

10Um gazetteer é uma base de dados de localizações geográficas com coordenadas e metadados associ-
ados.

11http://www.geonames.org/
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principalmente nas revisões espećıficas, que são aquelas que descrevem visitas espećıfi-

cas de um usuário para um estabelecimento. Já nas revisões “genéricas”, que descrevem

impressões gerais sobre algum estabelecimento, esse tipo de informação dificilmente apa-

rece. Portanto, o contexto é extráıdo das revisões “espećıficas” por meio de dois métodos:

“word-based” e “LDA-based”. O primeiro método é baseado na identificação das palavras

relacionadas ao contexto mais importantes e o segundo é baseado no método LDA.

O primeiro passo da abordagem proposta é separar as revisões “genéricas” das “es-

pećıficas”. Para isso, Bauman e Tuzhilin (2014) identificaram certas caracteŕısticas que

prevalecem em um tipo, mas não no outro tipo de revisões. De acordo com eles, usuários

que descrevem experiências de restaurantes particulares tendem a escrever revisões longas

e usam muitos verbos no passado, enquanto que nas revisões genéricas os usuários tendem

a usar verbos no presente com maior frequência. Portanto, para separar as revisões gené-

ricas das espećıficas são identificadas várias caracteŕısticas como: o tamanho da revisão,

o número total de verbos usados e número de verbos usados no passado. Com isso, o

método de agrupamento K-means é utilizado para fazer a separação.

Com as revisões separadas em duas classes, o próximo passo é aplicar os métodos

“word-based” e “LDA-based”. A ideia do método “word-based” é identificar os substantivos

que ocorrem com uma frequência maior nas revisões “espećıficas” do que nas “genéricas”.

Já no método “LDA-based”, a principal ideia é gerar uma lista de tópicos sobre uma

aplicação usando o método LDA e identificar entre esses tópicos aqueles que correspondem

à informação contextual para aquela aplicação. O terceiro e último passo é percorrer as

listas de palavras e tópicos gerados e selecionar a informação contextual dessas listas.

Para validar a abordagem proposta, eles utilizaram os dados do site Yelp12, que foram

oferecidos para a competição RecSys 2013. A abordagem foi aplicada em três aplicações

(Restaurantes, Hotéis e Beleza & Spas). As revisões foram separadas em “espećıficas” e

“genéricas”. Para avaliar o agrupamento das revisões, os autores rotularam manualmente

900 revisões, sendo 300 de cada aplicação. A acurácia do método de separação foi em

torno de 0,9, o que indica um bom desempenho. Após a separação foi feita a extração

das informações de contexto. Foram identificados os seguintes tipos de contexto para a

categoria “Restaurante”: Companhia, Peŕıodo do dia, Dia da semana, Conselho, Visitas

anteriores, Veio de carro, Cortesias, Ocasião, Reserva, Desconto, Sentar do lado de fora,

Para viagem. Para a categoria “Hotéis” foram identificados: Companhia, Ocasião, Re-

serva, Peŕıodo do ano, Veio de carro, Dia da semana, Avião, Desconto, Visitas anteriores,

Evento da cidade, Conselho. E, por fim, para a categoria “Beleza & Spas”: Companhia,

Dia da Semana, Visitas anteriores, Peŕıodo do dia, Ocasião, Reserva, Desconto, Conselho,

Permanência vs Visita, Veio de carro.

Os resultados mostraram que ambos os métodos (“word-based” e “LDA-based”) são

complementares, pois quando um deles não identificou um determinado contexto, o outro

identificou e ambos descobriram todos os tipos de contexto nas diferentes aplicações.

12www.yelp.com
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Assim como nos trabalhos apresentados nesta seção, sistemas de recomendação têm

sido avaliados de várias formas. Para fazer uma avaliação boa e confiável desse tipo de

sistema é importante entender seus objetivos e tarefas. Na próxima seção são apresentadas

formas e métricas utilizadas para avaliar sistemas de recomendação.

2.4 Avaliação de Sistemas de Recomendação

Um desenvolvedor que deseja adicionar um sistema de recomendação em sua aplicação

deve escolher, dentro de uma grande variedade de algoritmos, o que é mais apropriado

para seus objetivos. Identificar o melhor algoritmo para um determinado objetivo é um

desafio, pois é dif́ıcil avaliar sistemas de recomendação por várias razões (Herlocker et al.,

2004): algoritmos diferentes de recomendação podem ser melhores ou piores em conjuntos

de dados diferentes; os objetivos das avaliações podem ser diferentes; e é dif́ıcil decidir

qual combinação de medidas usar na avaliação.

De acordo com Shani e Gunawardana (2011), existem três tipos diferentes de avaliação:

• Avaliação offline - é, geralmente, a avaliação mais fácil de ser conduzida utilizando

conjunto de dados pré-coletados e um protocolo que modela o comportamento do

usuário para estimar medidas de desempenho da recomendação. Esse conjunto

de dados é coletado enquanto os usuários escolhem ou avaliam itens. Com ele,

tenta-se simular o comportamento dos usuários que interagem com o sistema de

recomendação. Experimentos nessa linha apresentam a vantagem de serem de baixo

custo, já que não requerem interações com usuários reais. Como desvantagem tem-

se o fato de que eles podem responder a um conjunto de questões muito estreito,

geralmente questões sobre o poder de previsão do algoritmo;

• Estudos com usuários - opção mais cara que o teste offline e requer que um

grupo de pessoas execute um conjunto de tarefas utilizando o sistema. Enquanto as

pessoas executam as tarefas elas são observadas e seus comportamentos são gravados,

o que permite a coleta de medidas quantitativas. Além disso, em muitos casos é

posśıvel que sejam feitas perguntas aos usuários antes, durante ou depois da execução

da tarefa. Tais perguntas coletam dados qualitativos, como se a pessoa gostou

da interface do sistema, ou se ela considerou a tarefa fácil. Suas vantagens são:

permite testar o comportamento do usuário enquanto ele interage com o sistema de

recomendação, e a influência das recomendações em seu comportamento; e também

favorece a coleta de dados qualitativos. Suas desvantagens: estudos com usuários

são muito caros, pois recrutar um conjunto de pessoas e solicitar que elas executem

as tarefas é custoso em termos de tempo e/ou em termos monetários;

• Avaliação online - mede o impacto das recomendações quando estas são apre-

sentadas a um usuário real. É um experimento de grande escala executado em um

sistema já implantado e analisa a mudança no comportamento do usuário quando

ele interage com diferentes sistemas de recomendação. Esta avaliação é a que oferece
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evidências mais fortes sobre o funcionamento e desempenho do sistema, já que as

tarefas são executadas por usuários reais em um sistemas funcionando em tempo

real. Uma desvantagem é que se o sistema apresentar recomendações irrelevantes

durante o experimento pode desmotivar os usuários de teste a utilizarem o sistema

real novamente.

Como as diferentes aplicações dos sistemas de recomendação possuem diferentes obje-

tivos e necessidades, cabe ao desenvolvedor do sistema decidir quais são as propriedades

mais importantes para serem avaliadas. De acordo com Herlocker et al. (2004); Shani e

Gunawardana (2011), a acurácia da previsão é a propriedade mais utilizada e mencionada

na literatura de sistemas de recomendação. As métricas de acurácia medem o quanto os

rankings previstos pelos sistemas de recomendação se diferem dos rankings verdadeiros

das preferências do usuário. Elas também podem medir o quão bem um sistema pode

prever o valor da avaliação para um item espećıfico. Geralmente assume-se que um sis-

tema de recomendação que fornece previsões mais precisas será o preferido pelos usuários.

O desafio de selecionar uma métrica apropriada é justificado pela grande quantidade de

métricas publicadas e que têm sido utilizadas para avaliar quantitativamente a acurácia

dos sistemas de recomendação.

Herlocker et al. (2004) classificam as métricas da acurácia da recomendação em três

classes: acurácia da previsão, acurácia da classificação, e acurácia do ranking. As métricas

de acurácia da previsão medem o quão similares são as avaliações previstas pelo sistema

de recomendação das avaliações verdadeiras do usuário. Os avaliadores que desejam me-

dir a acurácia da previsão podem utilizar uma métrica que calcula a diferença entre a

avaliação prevista e a verdadeira avaliação. Exemplos de métricas para este contexto são:

Erro Médio Absoluto (MAE) e Erro Quadrático Médio (MSE). O Erro Médio Absoluto é

calculado como:

MAE =

∑N
i=1 |pi − ri|

N
, (2.16)

em que N é o número de itens avaliados, pi é a avaliação prevista para o item i e ri é a

avaliação real feita pelo usuário para o item i. Já o Erro Quadrático Médio é calculado

como segue:

MSE =

∑N
i=1(pi − ri)2

N
(2.17)

As métricas de acurácia da classificação medem a frequência que o sistema de reco-

mendação faz decisões corretas ou incorretas se um item é bom, ou seja, elas medem a

eficácia do sistema para recomendar itens que os usuários possam gostar, assumindo que

eles possuem preferências binárias (gosta/não gosta). As seguintes métricas, cujos valores

variam de 0 a 1, pertencem a essa classe: Precisão, Revocação, Medida F1 e MAP.

Sendo RR o conjunto de itens dispońıveis que são relevantes e R o conjunto de itens

recomendados, a Precisão é a fração das recomendações feitas que são relevantes ao usuário

com relação ao número total de recomendações feitas. Ela representa a probabilidade de
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um item selecionado ser relevante e é calculada como:

Precisão =
|RR ∩R|

R
(2.18)

Já a Revocação representa a fração do número de itens relevantes recomendados ao

usuário com relação ao número total de itens relevantes dispońıveis:

Revocação =
|RR ∩R|
RR

(2.19)

Um sistema de recomendação pode recomendar muitos itens e assim ter uma revocação

alta, mas uma precisão baixa. Por outro lado, ele pode recomendar poucos itens, ter um

baixo valor de revocação, mas um valor de precisão alto. Uma forma de equilibrar precisão

e revocação é calcular a medida F1, que é a média harmônica da precisão e da revocação.

Ela é calculada como:

F1 =
2× Precisão × Revocação

Precisão + Revocação
(2.20)

Uma outra abordagem para avaliar a acurácia da classificação em sistemas de recomen-

dações, é calcular a precisão média em vários ńıveis diferentes de revocação ou a precisão

média na posição de cada documento relevante no ranking. Essa abordagem é geralmente

referida como Mean Average Precision (MAP). A métrica Mean Average Precision cal-

cula a precisão considerando a respectiva posição na lista ordenada de itens recomendados.

Com essa medida é calculado um único valor de acurácia para um conjunto U de usuários:

MAP (U) =
1

|U |

|U |∑
u=1

AP (Ru), (2.21)

em que |U | é o tamanho do conjunto de usuários, ou seja, o número total de usuários, Ru

é o ranking de itens para cada usuário u e AP (Ru) é a precisão média (Average Precision

- AP) para o ranking Ru. A precisão média é calculada como:

AP (R) =
1

IRR

∑
i∈IRR

Precisão(i), (2.22)

em que IRR é o conjunto dos itens recomendados que são de fato relevantes, |IRR| é o

tamanho desse conjunto e Precisão(i) é a precisão do item i em sua posição do ranking.

Por fim, as métricas de acurácia do ranking medem a habilidade do sistema recomendar

itens ordenados ou rankings que correspondem às preferências dos usuários. Diferente das

métricas de classificação, as métricas de ranking são apropriadas para avaliar algoritmos

que serão usados para apresentar listas ordenadas de recomendações ao usuário. Exemplos

de métricas dessa classe são: medidas de correlação como o coeficiente ρ de Spearman e o

coeficiente Tau de Kendall e a medida Utilidade Half-Life (Herlocker et al., 2004; Shani

e Gunawardana, 2011).

De acordo com Herlocker et al. (2004), duas variáveis são correlacionadas se a variância
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em uma delas pode ser explicada pela variância na outra. Medidas de correlação de

rankings, como os coeficientes ρ de Spearman e Tau de Kendall, medem o quanto dois

rankings diferentes concordam independente dos reais valores das variáveis. A correlação

de Spearman é definida como o coeficiente de correlação Pearson entre as variáveis dos

rankings :

ρ =
1

Nu

∑
i(ri − r̄)(r̂i − ¯̂r)

σ(r)σ(r̂)
, (2.23)

sendo Nu o número de itens i para o usuário u, r e r̂ os rankings previsto e real, r̄ e
¯̂r as médias dos rankings e σ(r) e σ(r̂) seus desvios padrões. Para valores idênticos de

classificação, ou seja, empates, cada item empatado deve receber a classificação média.

Por exemplo, se dois itens estão empatados na primeira e na segunda posição, eles recebem

o valor de classificação igual a 1,5 ((1 + 2)/2 = 1, 5).

O coeficiente Tau de Kendall representa uma abordagem diferente para calcular a

correlação entre os rankings, pois é independente dos valores das variáveis. Ele é definido

como τ = (C − D)/(C + D), em que C é o número de itens que o sistema prevê na

ordem correta do ranking e D representa o número de itens que o sistema prevê na ordem

incorreta. O coeficiente τ é igual a 1 quando os rankings reais e previsto são idênticos

e igual a -1 quando eles são exatamente o oposto. Herlocker et al. (2004) fizeram uma

aproximação dessa medida para casos em que ocorram empates:

τ ≈ C −D√
(C +D + TR)(C +D + TP )

, (2.24)

em que TR é o número de itens na ordem correta que empatam e TP é o número de itens

na ordem prevista que empatam.

Geralmente assume-se que o usuário percorre as listas de recomendações do começo

ao fim e sua satisfação é melhor medida levando em consideração a posição de cada item

relevante e atribuindo a eles pesos de maneira adequada (Lu et al., 2012; Herlocker et al.,

2004; Shani e Gunawardana, 2011). A medida de utilidade Half-Life mede a utilidade

esperada de uma lista de recomendações ordenadas, baseada na suposição que usuários

preferem olhar os itens das primeiras posições na lista (Ekstrand et al., 2011). Portanto,

quanto mais longe o item estiver da primeira posição menor é a probabilidade dos usuários

examinarem este item. Assim a função de utilidade Half-Life é uma função de decaimento

exponencial e utiliza o parâmetro α que descreve a força do decaimento. A utilidade

esperada é calculada como:

Ru =
∑
i

max(ru,i − d, 0)

2
(i−1)
(α−1)

, (2.25)

em que ru,i representa a avaliação do usuário u para o item i do ranking e d é a avaliação

prevista.

De acordo com Ekstrand et al. (2011); Herlocker et al. (2004); Shani e Gunawardana

(2011), a acurácia não é o único critério de interesse na avaliação de um sistema de
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recomendação, e em alguns casos pode não ser o mais importante. Muitos outros critérios

de avaliação podem ser considerados, alguns deles são:

• Novidade e acaso: novidade mede a habilidade de um sistema de recomendação

recomendar itens que o usuário ainda não conhece e acaso mede o quão surpreendente

é uma recomendação bem sucedida;

• Cobertura: mede a porcentagem do conjunto de itens que o sistema de recomen-

dação é capaz de recomendar;

• Taxa de Aprendizagem: mede a quantidade de dados de treino que é necessária

para o sistema tornar-se um previsor efetivo e gerar boas recomendações;

• Confiança: mede o quão certo está o sistema de recomendação de que suas reco-

mendações ou previsões são precisas. Medir a confiança de um sistema é uma tarefa

dif́ıcil, porém sistemas que não incluem algumas medidas de confiança são prováveis

de conduzir os usuários a tomarem decisões mais pobres do que os sistemas que

incluem confiança. Se a confiança das previsões pode ser calculada, ela pode ser

exibida aos usuários para ajudá-los a decidir se a relação risco-retorno é apropriada;

• Avaliação do usuário: mede a reação do usuário utilizando um sistema de reco-

mendação.

2.5 Considerações Finais

Conforme apresentado neste caṕıtulo, os sistemas de recomendação são sistemas que

recomendam itens a usuários considerando suas preferências. Os sistemas de recomenda-

ção utilizam técnicas de filtragem conhecidas como: colaborativa, baseada em conteúdo e

abordagens h́ıbridas.

Os sistemas de recomendação tradicionais consideram apenas usuários e itens para

construir o conjunto de recomendações ou fazer previsões de valores de avaliações. Como já

explicado anteriormente, estudos apontam que em algumas aplicações, o uso de informação

contextual, como tempo, lugar e outras, pode melhorar a qualidade das recomendações

e aumentar os ńıveis de satisfação dos usuários. Entretanto, a grande lacuna na área

de sistemas de recomendação senśıveis ao contexto é a falta de métodos de aquisição

automática de contexto para estes sistemas.

As formas de se obter informações de contexto são: explicitamente, implicitamente

e utilizando métodos de inferência. Existem alguns problemas na utilização de métodos

expĺıcitos e impĺıcitos. Para solucionar esses problemas, métodos de inferência, como o uso

de técnicas de mineração de dados e de textos, podem ser empregados. Existem trabalhos

nessa linha que documentaram bons resultados para os sistemas de recomendação senśıveis

ao contexto. Portanto, no próximo caṕıtulo é feita uma revisão bibliográfica da área de

mineração de textos dando ênfase para as abordagens que são utilizadas neste projeto de

mestrado para extrair/inferir contexto de forma automática de conteúdos de páginas Web

para sistemas de recomendação senśıveis ao contexto.
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Caṕıtulo

3
Mineração de Textos

3.1 Considerações Iniciais

Uma grande quantidade de documentos são armazenados diariamente em formato tex-

tual em meios digitais (Rezende, 2003; Kroeze e Matthee, 2009). Entre esses documentos

estão relatórios, atas de reuniões, dados acadêmicos, etc. Com esse crescimento cont́ı-

nuo no volume de dados eletrônicos dispońıveis, torna-se cada vez mais necessário o uso

de técnicas automáticas de extração de conhecimento, como, por exemplo, técnicas de

mineração de textos.

A mineração de textos é um processo que tem como objetivo descobrir padrões des-

conhecidos em dados não-estruturados ou semi-estruturados. A mineração de textos é

uma área interdisciplinar que engloba: aprendizado de máquina, recuperação de informa-

ção, estat́ıstica, visualização de informação e processamento de linguagem natural. Além

disso, a mineração de textos pode ser utilizada em várias áreas aplicações, como: agrupa-

mento de textos, recuperação de informação, fiscalização e filtragem de e-mails, detecção

de anomalias e sistemas de recomendação (Berry e Castellanos, 2007; Ricci et al., 2011).

Neste trabalho, abordagens de mineração de textos são utilizadas para inferir infor-

mações contextuais de conteúdos de páginas da Web. No decorrer deste caṕıtulo são

apresentadas as etapas do processo de mineração de textos (Seção 3.2) assim como as

abordagens que são utilizadas neste trabalho (Seções 3.3.2, 3.3.1 e 3.3.3).

3.2 O Processo de Mineração de Textos

Assim como a mineração de dados, o processo de mineração de textos pode ser dividido

em cinco etapas principais (Rezende, 2003), como pode ser observado na Figura 3.1,

sendo elas: Identificação do problema, Pré-processamento, Extração de padrões, Pós-
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Figura 3.1: Processo de mineração de textos (Rezende, 2003).

processamento e Utilização do conhecimento.

Na identificação do problema, o especialista do domı́nio realiza um estudo do

problema e define os objetivos e metas da mineração de textos. Além disso, ele identifica

e seleciona a coleção de textos que será utilizada na extração de conhecimento e algum

conhecimento prévio que pode ser utilizado durante o processo, caso exista. A identificação

do problema é uma etapa muito importante para o decorrer da mineração, pois ela guia

as etapas seguintes e produz reflexos positivos ou negativos no desempenho global.

O pré-processamento visa estruturar os textos de maneira a torná-los processáveis

por algoritmos de aprendizado de máquina. É a etapa mais importante dentro do processo

de mineração de textos, pois a qualidade da representação da coleção influencia o resultado

final da extração de conhecimento. A partir da coleção de textos, é feita a preparação dos

textos para viabilizar a extração dos termos importantes da coleção. Estes termos devem

ser relevantes e devem discriminar a coleção. Na Figura 3.2 está esquematizado como é

feito o pré-processamento dos textos.

A preparação do texto consiste na padronização e na limpeza dos textos da coleção. A

padronização é necessária para converter textos que estão em formatos como hipertexto,

pdf ou outros, para o formato de texto plano sem formatação. Feita a padronização, o

processo de limpeza é conduzido eliminando-se, em geral, as stopwords, que são palavras

consideradas irrelevantes para a representação da coleção textual. Normalmente é utili-

zada nesse processo uma lista de stopwords, a stoplist. As stopwords podem ser divididas

em duas categorias: stopwords gerais e espećıficas do domı́nio (Makrehchi e Kamel, 2008).

As gerais incluem as stopwords padrões, como artigos, preposições, conjunções e outras.

Já as stopwords espećıficas do domı́nio, são reconhecidas como um conjunto de palavras

38



Figura 3.2: Esquema da etapa de pré-processamento (Conrado, 2009).

que não têm valor discriminativo dentro de um domı́nio ou contexto espećıfico. Como

exemplo considera-se o termo “aprendizado”, que pode ser uma stopword no domı́nio da

“educação”, mas no domı́nio de ciência da computação pode ser um termo importante.

O próximo passo do pré-processamento é a extração de termos. Para essa extra-

ção algumas técnicas são utilizadas para buscar padrões que simplifiquem as formas de

apresentação dos termos. Entre essas técnicas estão a radicalização, a lematização e a

substantivação.

Normalmente os termos são tratados como um conjunto de palavras independentes,

conhecido como bag-of-words. A estrutura mais utilizada para representar a bag-of-words

é conhecida como Matriz Documento-Termo ou Matriz Atributo-Valor (Salton e McGill,

1983; Weiss et al., 2005), que é ilustrada na Figura 3.3.

Figura 3.3: Matriz Atributo-Valor.

Essa matriz possui m linhas e n colunas. As m linhas representam os documentos

d1 a dm da coleção e as n colunas representam os termos t1 a tn que descriminam os

documentos. Quando os documentos possuem classes ou rótulos, eles aparecem na matriz

como uma coluna especial Y . Os elementos da matriz a11 a amn são os valores dos atributos

calculados na terceira etapa da Figura 3.2 e que relacionam os termos aos documentos, ou

seja, são pesos que indicam o quanto o termo é relevante para representar o documento.

Assim, por exemplo, o peso a11 é o valor atribúıdo ao termo t1 no documento d1. Esses

39



valores de pesos podem ser calculados considerando pesos binários, isto é, atribuindo-se

0 quando o termo não está presente no documento ou 1 quando o termo está presente

ou pode-se usar medidas como: frequência do termo TF (Term Frequency), frequência

do documento DF (document frequency) e TF-IDF (Term Frequency - Inverse Document

Frequency). A frequência do termo, TF (tx, dy), é o número de vezes que o termo tx aparece

no documento dy, a frequência do documento, DF (tx), é o número de documentos nos

quais o termo tx está presente e a TF-IDF é uma ponderação da frequência dos termos,

como já mencionado na Seção 2.2.2 (Equação 2.11).

A representação bag-of-words apresenta problemas como alta dimensionalidade e alta

esparsidade. Alta dimensionalidade porque como ela considera cada termo da coleção

como um atributo, o número de atributos na maioria das vezes é muito grande. Além

disso, muitos desses termos aparecem em poucos documentos, o que caracteriza uma

representação esparsa.

Nesse cenário, técnicas de seleção e extração de termos e de reconhecimento de enti-

dades nomeadas podem ser utilizadas para reduzir o número de atributos e para construir

uma representação com atributos mais representativos. A extração de termos e o reconhe-

cimento de entidades nomeadas são utilizados neste trabalho no método proposto para

extração de contexto e são apresentados na Seção 3.3.

Na extração de padrões são cumpridos os objetivos definidos na identificação do

problema. Esta etapa consiste em escolher a tarefa de mineração de dados a ser empre-

gada, escolher o algoritmo a ser aplicado e, por fim, extrair os padrões. A tarefa é escolhida

de acordo com o objetivo do processo e pode ser preditiva ou descritiva (Rezende, 2003).

Tarefas preditivas generalizam exemplos ou experiências passadas, com respostas co-

nhecidas, em um modelo capaz de identificar a classe de um exemplo novo. Entre as

tarefas preditivas estão: classificação e regressão. O objetivo da classificação é, a partir

de um conjunto de exemplos, que consistem de um conjunto de atributos e um atributo

classe, encontrar relacionamentos entre os atributos e a classe e predizer a classe de um

exemplo novo e desconhecido. A regressão é similar à classificação, com a diferença de

que o atributo a ser predito é cont́ınuo e não discreto como na classificação.

Já as tarefas descritivas consistem na identificação de comportamentos presentes no

conjunto de dados, sendo que esses dados não apresentam rótulos especificados. Dentre

elas estão: regras de associação, sumarização e agrupamento (clustering). O objetivo

das regras de associação é encontrar associações entre os itens de dados. Sua aplicação

tradicional está na análise das cestas de mercados, que tem como objetivo descobrir como

os itens comprados por clientes em um supermercado estão associados. As regras po-

dem nos dizer que um cliente que compra um produto y em uma determinada situação,

tende a comprar também o produto x. A sumarização envolve métodos para encontrar

uma descrição compacta para um subconjunto de dados (Fayyad et al., 1996), como, por

exemplo, definição da média e desvio padrão dos dados. A tarefa de agrupamento, ou

clustering, que é utilizada neste trabalho no método proposto para extração de contexto,
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tem o objetivo de formar grupos com itens muito similares entre si e muito diferentes

dos itens de outros grupos. O agrupamento utilizado neste trabalho, para extração de

contexto, é conhecido como agrupamento hierárquico e é descrito na Seção 3.3.1.

O pós-processamento é a etapa na qual todas as descobertas feitas na etapa de

extração de padrões são simplificadas, avaliadas, visualizadas ou apenas documentadas

para o usuário final. É nesta etapa que o conhecimento extráıdo é validado por meio

de avaliações. Nessas avaliações devem estar presentes o especialista do domı́nio e o

especialista de mineração de textos para, juntos, verificarem se o objetivo do processo foi

realmente atingido.

O conhecimento, após ser avaliado e validado na etapa de pós-processamento, é con-

solidado e pode ser utilizado. Ele é então aplicado para apoiar algum processo de tomada

de decisão, conforme o objetivo definido na etapa de identificação do problema.

Nesta seção foram descritos o processo de mineração de textos e suas etapas. Na

próxima seção são apresentadas as abordagens utilizadas neste trabalho para a extração

de contexto. A construção de hierarquia de tópicos é uma tarefa descritiva, executada na

etapa de extração de padrões. Já o reconhecimento de entidades nomeadas e a extração

de termos são aplicados no pré-processamento de textos.

3.3 Abordagens para Extração de Contexto

Como já mencionado anteriormente, neste trabalho são utilizadas abordagens de mine-

ração de textos para extrair informações contextuais dos itens, que neste caso são páginas

da Web, para sistemas de recomendação senśıveis ao contexto. Tais abordagens são des-

critas nas próximas subseções.

3.3.1 Hierarquia de Tópicos

Hierarquias de tópicos são muito úteis para gerenciar, buscar e navegar em grandes

repositórios de documentos textuais (Marcacini e Rezende, 2010). Construir uma hierar-

quia de tópicos significa organizar de forma automática uma coleção de textos e permitir

que os usuários explorem a coleção interativamente por tópicos que indicam os conteúdos

dos documentos dispońıveis.

A hierarquia de tópicos nada mais é que um agrupamento dos textos, e, portanto, é

feita na etapa de extração de padrões. O objetivo de tarefas de agrupamento é organizar

um conjunto de objetos em grupos utilizando uma medida de proximidade, fazendo com

que objetos similares pertençam ao mesmo grupo e sejam dissimilares a objetos de outros

grupos (Everitt et al., 2011). Um exemplo retirado de (Feldman e Sanger, 2007) ilustra

a importância do agrupamento de documentos na recuperação de informação: dada uma

consulta formada pela palavra “carro”, um processo de recuperação de informação po-

deria não retornar documentos contendo a palavra “automóvel”, que também é utilizada

para referenciar “carro”. Entretanto, com o agrupamento dos documentos, esta consulta
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poderá retornar um grupo de documentos relacionados a “carro”, o que também envolve

“automóvel” e tudo que tem relação ao tema.

Para realizar a tarefa de agrupamento é necessário considerar dois fatores: uma medida

de proximidade e uma estratégia de agrupamento (Marcacini, 2011). As medidas de

proximidade podem calcular tanto a similaridade entre dois documentos textuais, quanto

a dissimilaridade entre eles. Existe uma variedade de medidas de proximidade, mas a mais

utilizada na mineração de textos é a medida cosseno (Tan et al., 2005). Ela considera

o ângulo formado entre os vetores de dois documentos e pode ser calculada como já

mencionado na Seção 2.2.1.

As estratégias de agrupamento são os métodos e algoritmos utilizados para a formação

dos grupos. Esses algoritmos são geralmente classificados em métodos particionais e méto-

dos hierárquicos (Jain et al., 1999). No agrupamento particional a coleção de documentos

é dividida em uma partição de k grupos, na qual k é geralmente informado pelo usuário.

O algoritmo k-means é o algoritmo mais conhecido para esse tipo de agrupamento.

Figura 3.4: Exemplo de um dendrograma do agrupamento hierárquico de documentos
(Rossi, 2011).

Já os métodos hierárquicos organizam uma coleção textual em uma hierarquia de

grupos e subgrupos. O conhecimento mais genérico é representado por grupos de ńıveis

mais altos na hierarquia, enquanto seus detalhes, ou o conhecimento mais espećıfico,

são representados por grupos de ńıveis mais baixos (Marcacini e Rezende, 2010). Estes

métodos organizam os resultados do agrupamento em uma árvore binária conhecida como

dendrograma, que é ilustrada na Figura 3.4.

Cada nó do dendrograma representa um grupo de documentos e a altura dos arcos

que unem dois subgrupos indica o grau de compactação do grupo formado por eles, isto

é, quanto menor a altura, mais compactos são os grupos. Também espera-se em um

dendrograma que a proximidade de objetos em grupos distintos seja a menor posśıvel
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(Marcacini, 2011).

Após o agrupamento dos documentos é necessário selecionar descritores que auxiliam

a interpretação dos resultados, pois, de acordo com Manning et al. (2009), é necessário

indicar o significado de cada grupo para que os usuários possam interagir de forma mais

intuitiva. Algumas técnicas utilizam o centróide do grupo para selecionar seus descrito-

res. Abordagens mais simples, selecionam os termos mais frequentes dos grupos. Outra

possibilidade é selecionar, como descritores, os termos dos documentos mais próximos ao

centróide.

Neste trabalho, a construção de hierarquia de tópicos dos conteúdos de páginas da

Web visa organizar essas páginas de tal forma que os tópicos selecionados para os grupos

possam ser utilizados em sistemas de recomendação senśıveis ao contexto, como será

descrito no Caṕıtulo 4.

3.3.2 Reconhecimento de Entidades Nomeadas

De acordo com Sekine (2004), o termo “Entidade Nomeada” (EN) surgiu na Message

Understanding Conferece (MUC). A importância do Reconhecimento de Entidades No-

meadas (REN) tem crescido com a propagação de sistemas de extração de informação

(Sarmento et al., 2006), uma vez que o pré-processamento da maioria das atividades des-

ses sistemas tem como principal responsabilidade o REN (Nothman et al., 2013). O REN

pode ser considerado uma sub-tarefa dos processos de extração de informação e envolve

processar um texto e identificar as ocorrências de palavras ou expressões pertencentes às

categorias de entidades nomeadas (Mikheev et al., 1999).

As entidades nomeadas incluem todas as entidades que podem ser identificadas por

um nome próprio, como pessoas, organizações, lugares, marcas, produtos entre outros

(Sarmento et al., 2006; Kozareva, 2006). Além dessas entidades também é posśıvel re-

conhecer expressões temporais e expressões numéricas. Um exemplo dado em (Mikheev

et al., 1999) é:

“<Person> Flavel Donne </Person> is an analyst with <Organization>

General Trends </Organization>, which has been based in <Localiza-

tion> Little Spring </Localization> since <Date> July 1998 </Date>.”

Nesse exemplo“Flavel Donne” é reconhecido como uma pessoa, “General Trends”como

uma organização, “Little Spring”como uma localização e“July 1998”uma data. Os termos

considerados entidades nomeadas dependem muito da aplicação que utiliza essas anota-

ções. Um exemplo de aplicação é a recuperação de documentos, na qual documentos

anotados com informações de entidades nomeadas podem ser buscados com mais precisão

do que documentos sem tais anotações (Mikheev et al., 1999). Nesse exemplo, as informa-

ções de entidades nomeadas permitem que o usuário busque, por exemplo, por textos que

mencionam “Brasil” como seleção de futebol, ignorando documentos sobre “Brasil” como

páıs.
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Segundo Sarmento et al. (2006), o objetivo do Reconhecimento de Entidades Nome-

adas é identificar e classificar todas as entidades nomeadas que existem em um texto de

acordo com uma hierarquia ou ontologia. De acordo com Ceci et al. (2010), existem muitas

técnicas automáticas que auxiliam no processo de reconhecimento de entidades nomea-

das, como aplicação de: expressões regulares, thesauros, heuŕısticas, gazetteers, modelos

estat́ısticos e ontologias. O processo de reconhecimento é o primeiro passo da análise

semântica de um texto e é dividido em duas subtarefas (Nothman et al., 2013):

1. Identificação das entidades - em que é feito o reconhecimento das posśıveis

entidades;

2. Classificação das entidades - subtarefa que determina as classes semânticas que

as entidades reconhecidas pertencem no contexto em que elas se encontram.

Alguns problemas enfrentados pelo processo de Reconhecimento de Entidades Nome-

adas (REN) podem ser exemplificados pelas seguintes sentenças, retiradas de (Aranha,

2007):

1. Philip B. Morris

2. Juiz Nicolau dos Santos Neto

3. Presidente da Câmara dos Vereadores Alcides Barroso

4. Hollywood

Na primeira sentença (1), a abreviação no meio do nome poderia ser considerada como

um ponto final, fazendo com que fossem reconhecidas as entidades “Philip B” e “Morris”

separadamente. No segundo caso (2), como há a preposição “dos” no meio da sentença,

poderiam ser reconhecidas duas entidades distintas: “Juiz Nicolau” e “Santos Neto”, sendo

que se trata de uma única entidade. No caso (3), existem duas entidades: “Presidente

da Câmara dos Vereadores” e “Alcides Barroso”, porém não há nenhuma evidência de

onde dividir essa sentença. E por fim, o último caso é um exemplo de ambiguidade, pois

“Hollywood” pode significar o lugar ou a marca de cigarros.

Em 2003 a Linguateca1 começou a planejar o HAREM (Avaliação de Reconhecedores

de Entidades Nomeadas)(Santos e Cardoso, 2007), a primeira avaliação conjunta de siste-

mas de reconhecimento de entidades nomeadas em coleções de documentos em Português,

sendo que o primeiro HAREM teve ińıcio em 2005. Seu objetivo é incentivar o desenvol-

vimento de sistemas voltados para a tarefa de identificar e classificar automaticamente

nomes próprios em categorias previamente definidas, em textos escritos em Português

(Santos e Cardoso, 2007).

A segunda edição do HAREM (Mota e Santos, 2008) avaliou vários sistemas que

estão envolvidos no processo de reconhecimento de entidades nomeadas para a Ĺıngua

1A Linguateca é um centro de recursos para o processamento computacional da Ĺıngua Portuguesa -
http://www.linguateca.pt/
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Portuguesa, alguns dos quais foram explorados e comparados por Oliveira (2010): CAGE,

PorTexTO, Priberam, R3M, REMBRANDT, REMMA, SEI-Geo e XIP.

Neste trabalho é utilizado o sistema REMBRANDT (Cardoso, 2008) para o reconhe-

cimento de entidades nomeadas. Tal sistema anota nos próprios textos as entidades e

suas classes, porém para a extração de informações contextuais são utilizadas apenas as

entidades. No Caṕıtulo 4 o sistema REMBRANDT é apresentado com mais detalhes,

assim como o processo de extração e uso das entidades nomeadas. Assim como as enti-

dades nomeadas, neste trabalho também são utilizados os termos extráıdos do conteúdo

das páginas da Web. Na próxima subseção é apresentada a extração de termos.

3.3.3 Extração de Termos

O termo, que também é chamado de caracteŕıstica ou atributo, pode ser um termo

simples ou uma combinação de termos, isto é, um conjunto de palavras. Quando simples,

é chamado de unigrama e quando é composto pode ser chamado de n-grama, em que

n indica o número de palavras que o compõem, ou pode ser chamado de “conjunto de

palavras”. O n-grama é formado por palavras que aparecem em sequência na coleção de

documentos, enquanto que no “conjunto de palavras”, elas podem ou não aparecer em

sequência.

Considerar os termos de um documento como independentes pode não ser uma re-

presentação fiel da real relação entre eles, pois existem conceitos formados por dois ou

mais termos, que, separados, podem possuir significados completamente diferentes. Um

exemplo clássico que ilustra bem essa situação é o conceito “inteligência artificial”. Con-

siderar apenas as palavras individuais “inteligência” e “artificial” como termos pode levar

à perda de informações (Carvalho et al., 2010; Rossi, 2011). Um método simples para

encontrar n-gramas em textos é a contagem de ocorrências das palavras em sequências,

ou seja, se duas palavras ocorrem diversas vezes juntas, então elas podem ter um signifi-

cado especial juntas. Já para extrair conjuntos de palavras existem outras técnicas. Um

exemplo é o trabalho de Rossi (2011), no qual foi proposta uma abordagem, denominada

bag-of-related-words, que gera conjuntos de palavras utilizando regras de associação.

Os termos extráıdos devem ser aqueles que representam conceitualmente a coleção de

textos da melhor forma. As abordagens tradicionais de extração de termos são:

• Estat́ıstica: utiliza métodos baseados em conhecimento estat́ıstico e é utilizada

sobre a representação bag-of-words. Os termos são considerados independentes e as

inferências são feitas sobre os valores dados a esses termos, como os posśıveis valores

citados na Seção 3.2.

• Lingúıstica: utiliza métodos que fazem uso de recursos que contêm diferentes in-

formações lingúısticas para a extração dos termos. Essas informações podem ser

morfológicas (formação das palavras e do texto), morfossintáticas (classes gramati-

cais das palavras), semânticas (sentido das palavras) e outras.
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• Hı́brida: faz uso das duas abordagens.

Independente da abordagem utilizada, a extração de termos pode ser auxiliada por

meio de simplificações de termos, que ajudam a reduzir o número de termos utilizados e

os restringem a um conjunto mais representativo da coleção. Entre as técnicas de simpli-

ficação mais utilizadas encontram-se (Manning et al., 2009): radicalização, lematização e

substativação.

A radicalização, também conhecida como Stemming, é uma técnica muito utilizada

que reduz cada palavra do texto a seu radical (Manning et al., 2009). O radical é a

porção da palavra, sem o prefixo ou o sufixo, que exprime sua ideia geral. Ela pode ser

radicalização inflexional ou radicalização para a raiz (Aranha, 2007). Na radicalização

inflexional considera-se apenas as remoções de flexões verbais, já na radicalização para a

raiz é feita a remoção de todas as formas de prefixos e sufixos dos termos. Um exemplo

de radicalização para a raiz dado em (Conrado, 2009) é:

Frase: Brasileiros pesquisam perfil do estudante.

Após remoção de stopwords e radicalização: brasil pesquis perfil estudant

Durante o processo de radicalização podem ocorrer o overstemming, quando parte do

radical é removido, ou o understemming, quando não se remove completamente o sufixo

e prefixo da palavra (Viera e Virgil, 2007).

Existem vários algoritmos de radicalização. Dentre os mais conhecidos, destinados a

diferentes ĺınguas, estão: Método de Lovins (Lovins, 1968), Método de Porter (Porter,

1997) e Método Stemmer S (Harman, 1991). Já especificamente para a ĺıngua portuguesa

podem ser citados os algoritmos: PortugueseStemmer (Orengo e Huyck, 2001), Pegastem-

ming2, Porter - Português3 e STEMBR (Alvares et al., 2005).

A lematização, ou Redução à Forma Canônica, agrupa as variantes de um termo em

um único lema, ou seja, os verbos são transformados para sua forma no infinitivo e os

substantivos e adjetivos para o masculinho singular (Sparck Jones e Willett, 1997), por

exemplo, o substantivo “brasileiras” passa a ser “brasileiro” e o verbo “correram” passa a

ser “correr”.

A técnica de lematização pode ser dividida em dois processos: processo de etiquetagem

e processo de redução do termo. No processo de etiquetagem cada termo da coleção de

textos é associado a uma etiqueta que corresponde a sua classe gramatical, como, por

exemplo, verbo, substantivo e adjetivo. Após a identificação das classes gramaticais,

pode ser realizado o processo de redução, no qual as palavras são reduzidas aos seus

lemas. Algumas ferramentas para a lematização são: FLANOM (Santana et al., 1999),

TreeTagger (Schmid, 1994) e FORMA (Gonzalez et al., 2006).

2http://www.inf.pucrs.br/~gonzalez/ri/pesqdiss/analise.htm
3O algoritmo Porter - Português foi desenvolvido em 2005 por Porter, o mesmo autor do algoritmo de

Porter para a Ĺıngua Inglesa
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Na substantivação, ou nominalização, as palavras exibem um comportamento sintá-

tico/semântico semelhantes ao de um nome (Gonzalez et al., 2006). A maioria das palavras

do português podem ser substantivadas utilizando artigos. Um exemplo de substantivação

novamente retirado de (Conrado, 2009) é:

Frase: Técnicas relacionadas à Inteligência Artificial.

Após remoção de stopwords e substantivação: tecnica relacionar inteligencia

artificial

Neste trabalho, a extração de termos, assim como o reconhecimento de entidades

nomeadas, são utilizadas, juntamente com a construção de hierarquia de tópicos, para

obter contexto do conteúdo textual das páginas da Web. No Caṕıtulo 4, é apresentada

a abordagem de extração de termos utilizada neste trabalho e a forma na qual os termos

são empregados no método de extração de contexto proposto.

3.4 Considerações Finais

A mineração de textos, conforme mencionado neste caṕıtulo, é um processo que

tem como objetivo descobrir padrões desconhecidos em dados não estruturados ou semi-

estruturados. Este processo pode ser dividido em cinco etapas principais: Identificação

do problema, Pré-processamento, Extração de padrões, Pós-processamento e Utilização

do conhecimento. Além dessas etapas, também foram detalhadas neste caṕıtulo algumas

abordagens de mineração de textos que podem auxiliar no objetivo principal deste projeto

de mestrado, que consiste em estudar e propôr formas de extrair informações contextuais

de páginas da Web de forma automática. Essas abordagens são: construção de hierarquia

de tópicos, reconhecimento de entidades nomeadas (REN) e extração de termos.

No próximo caṕıtulo é apresentado o método proposto para extração automática de

contexto utilizando abordagens de mineração de textos. São detalhados todas as etapas

do método e as formas nas quais cada abordagem de mineração de textos é utilizada para

atingir objetivo do trabalho.
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Caṕıtulo

4
Extração Automática de Contexto Utilizando

Mineração de Textos para Sistemas de

Recomendação

4.1 Considerações Iniciais

Os sistemas de recomendação tradicionais fazem recomendações baseadas nos itens

e nos usuários. Porém, em muitas aplicações, adicionar informações de contexto pode

melhorar a qualidade das recomendações. Por exemplo, se um sistema de recomendação

de pacotes de viagens considerar, além dos usuários e dos pacotes, a atual estação do

ano, ele pode recomendar uma viagem mais adequada para o usuário naquele contexto

espećıfico. Como exemplo, também podem ser citados os sistemas recomendadores de

filmes, de estabelecimentos, etc. O filme recomendado a um usuário, para ser relevante

ao mesmo, pode depender do contexto em que o usuário se encontra. O mesmo ocorre

com sistemas recomendadores de estabelecimentos, que atingem uma melhor acurácia na

recomendação quando consideram informações contextuais como tempo, local, companhia

e outros.

Como uma evolução dos sistemas de recomendação tradicionais, existem os sistemas

de recomendação senśıveis ao contexto, que utilizam informações contextuais, além das

informações de usuários e itens. Um dos maiores desafios para o uso desse tipo de sistema

é a falta de métodos automáticos de aquisição de informação contextual, que possam

identificar contexto de forma expĺıcita, impĺıcita ou inferida, conforme explicado na Se-

ção 2.3.2. Nesse sentido, como forma de cobrir parte dessa lacuna e avançar no estado

da arte, este trabalho explora a utilização de métodos de aquisição de contexto de forma

inferida. As informações contextuais extráıdas referem-se aos itens, ou seja, às páginas da
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Web acessadas pelos usuários. Para isso, são utilizadas abordagens de mineração de textos

para a aquisição automática de informações contextuais para a construção de sistemas de

recomendação de conteúdo Web senśıveis ao contexto.

Neste caṕıtulo é apresentado o método proposto neste trabalho para a extração auto-

mática de contexto, utilizando mineração de textos, para sistemas de recomendação. Ini-

cialmente é descrita a visão geral da proposta, que é composta por três etapas principais.

A primeira etapa, referente ao pré-processamento dos dados, é descrita na Seção 4.2.1.

Na seção seguinte, 4.2.2, é descrita a etapa principal e mais importante desta proposta,

na qual é executado o método proposto para extração de contexto. Em tal método são

combinadas as abordagens de mineração de textos: construção de hierarquia de tópicos,

reconhecimento de entidades nomeadas e extração automática de termos. A etapa de uti-

lização do contexto extráıdo, é descrita brevemente na Seção 4.2.3, e mais detalhes dessa

etapa, que envolve a avaliação do contexto, são apresentados no Caṕıtulo 5.

4.2 Descrição do Método para Extração Automática de Contexto

Utilizando Abordagens de Mineração de Textos

Este trabalho visa, utilizando uma base de logs de acessos da Web, extrair conteúdos

textuais das páginas acessadas pelos usuários e aplicar nesses textos o método proposto,

que utiliza abordagens de mineração de textos, para obter informações de contexto au-

tomaticamente. Ainda como parte do trabalho, essas informações extráıdas são inseridas

em sistemas de recomendação senśıveis ao contexto, descritos na Seção 2.3.1, e as reco-

mendações geradas são avaliadas a fim de analisar como a informação contextual utilizada

influencia a qualidade das recomendações.

Na Figura 4.1 é ilustrada a visão geral da proposta deste trabalho, que é composta pelas

seguintes etapas: Pré-processamento, Extração de Contexto e Utilização do Contexto

Extráıdo, sendo elas detalhadas nas próximas subseções.

4.2.1 Pré-Processamento da Base de Logs

O objetivo da etapa de pré-processamento é obter o conteúdo textual das páginas

acessadas pelos usuários. A base de dados, que é utilizada como entrada no processo de

extração de contexto proposto neste trabalho, consiste em uma base de logs de acessos

às páginas da Web. Durante uma sessão de navegação de um usuário, toda atividade

é gravada em um arquivo de logs pelo servidor da Web. Cada entrada no arquivo de

logs (dependendo do formato do log) pode conter campos identificando data e horário do

acesso, endereço de IP do usuário, URL da página acessada, ID do acesso, etc (Liu, 2011;

Han e Xia, 2014).

A primeira etapa do pré-processamento dos logs consiste na limpeza, na qual são

eliminados acessos repetidos, acessos que não possuem algum campo de informação, etc
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Figura 4.1: Visão geral da proposta deste trabalho de mestrado.

(Han e Xia, 2014). Após a limpeza, é iniciado o método de extração do conteúdo textual

das páginas acessadas pelos usuários, ilustrado na Figura 4.2. Esse método abrange duas

atividades:

• Obtenção de documentos HTML a partir da base de logs - para a extração

do conteúdo textual das páginas da Web, são obtidos documentos HTML a partir

da base de logs. Tais documentos são referentes às páginas acessadas pelos usuários.

Esta atividade é executada por meio de um script que acessa a base de logs de acessos

e, com o programa GNU Wget1, faz o download de todas as páginas, constituindo

uma base de documentos em formato HTML;

• Extração de conteúdos textuais - com os documentos em HTML referentes às

páginas da Web acessadas pelos usuários, o segundo passo é extrair os conteúdos

textuais desses documentos. Esta atividade pode ser executada de duas formas:

– Utilizando a ferramenta HtmlAsText2 para processar os documentos em for-

mato HTML e extrair o conteúdo textual dos mesmos, gerando a base de textos

dos conteúdos das páginas acessadas. Neste caso o conteúdo textual envolve

toda a página da Web (cabeçalho, rodapé, etc).

1http://www.gnu.org/software/wget
2http://www.nirsoft.net/utils/htmlastext.html
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– Utilizando expressões regulares para extrair apenas o conteúdo textual principal

da página da Web (sem cabeçalho, sem rodapé, etc).

Figura 4.2: Extração do conteúdo textual das páginas da Web.

Após o pré-processamento e com a coleção de textos pronta, é posśıvel então aplicar

o método de extração de contexto proposto neste trabalho, que utiliza abordagens de

mineração de textos. Esse método é apresentado na próxima seção.

4.2.2 Método Proposto para Extração de Contexto

De acordo com Adomavicius et al. (2011), o conceito de contexto tem sido estudado

extensivamente nas áreas de computação e outras disciplinas. Contexto pode ser definido

de várias formas, dependendo do campo de aplicação. Bazire e Brézillon (2005), depois

de examinarem 150 definições diferentes de contexto conclúıram que é dif́ıcil encontrar

uma definição única. Eles levantaram algumas questões, como: “Contexto é uma moldura

para um determinado objeto?”, “É o conjunto de elementos que tem alguma influência no

objeto?”, “É algo estático ou dinâmico?” Para Dourish (2004), existem duas visões dife-

rentes de contexto: a visão interacional e a visão representacional. Na visão interacional o

contexto é definido dinamicamente e existe uma relação entre o contexto e a atividade, na

qual o contexto influencia a atividade e a atividade influencia o contexto. Enquanto que,

na visão representacional, o contexto pode ser descrito como um conjunto de atributos

conhecidos, cuja estrutura não muda ao longo do tempo.

A informação contextual também pode ser organizada como uma estrutura hierárquica

e representada como árvores (Adomavicius et al., 2005; Panniello e Gorgoglione, 2012).

Dessa forma, a informação contextual é um conjunto de dimensões contextuais C, em que

cada dimensão C é definida por um conjunto de s atributos/valores, i.e., C = (c1, c2, ..., cs).

Esses atributos possuem uma estrutura hierárquica. Os valores do atributo cs possuem

ńıveis mais altos de granularidade, enquanto c1 ńıveis menores de granularidade. Por

exemplo, em Panniello e Gorgoglione (2012), eles representaram o atributo contextual

“peŕıodo do ano” como a estrutura hierárquica ilustrada na Figura 4.3.

Baseando-se na ideia de organizar o contexto de forma hierárquica, neste trabalho

descobriu-se nas hierarquias de tópicos, modelos eficientes de extração de contexto. O
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Figura 4.3: Estrutura hierárquica do atributo contextual “periodo do ano” (Panniello e
Gorgoglione, 2012).

agrupamento hierárquico dos textos é um método de aprendizado de máquina não su-

pervisionado que permite extração automática de conhecimento de grandes coleções de

textos. Tal método permite organizar os documentos em tópicos e subtópicos, em que cada

tópico representa um grupo de documentos relacionados uns com os outros. A maioria

dos métodos de agrupamento existentes assumem que as coleções de textos são estáti-

cas, o que significa que é necessário repetir todo o processo de agrupamento sempre que

nova informação precisa ser adicionada no agrupamento. Além disso, esses métodos geral-

mente representam a informação textual utilizando somente os termos dos documentos,

ou seja, a bag-of-words, também conhecida como informação técnica. Entretanto, existem

informações adicionais potenciais nos textos que podem ser utilizadas para complementar

a representação bag-of-words tradicional. Essa informação adicional é conhecida como

“informação privilegiada” (Vapnik e Vashist, 2009).

Neste trabalho são utilizadas entidades nomeadas e termos do domı́nio extráıdos das

páginas da Web como informações privilegiadas para o agrupamento das páginas. As

principais razões para utilizar entidades nomeadas e termos do domı́nio como informações

privilegiadas são:

• Entidades nomeadas e termos do domı́nio não estão explicitamente dispońıveis nos

dados, então seu correto reconhecimento requer algum processo adicional;

• Entidades nomeadas e termos do domı́nio representam informação rica sobre o con-

teúdo dos documentos;

• Entidades nomeadas e termos do domı́nio estão dispońıveis para uma fração de

documentos, o que caracteriza informação privilegiada.

Para explorar tais informações privilegiadas, neste trabalho é utilizada um método

para construir hierarquia de tópicos proposto por Marcacini e Rezende (2013), ilustrado

na Figura 4.4. Esse método, chamado LUPI-based Incremental Hierarchical Clustering

(LIHC), estende o paradigma LUPI (Learning Using Privileged Information) (Vapnik

e Vashist, 2009). O paradigma LUPI incorpora informação privilegiada na tarefa de
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classificação, enquanto que o método LIHC incorpora informação privilegiada na tarefa

de agrupamento.

Figura 4.4: Método LIHC proposto por Marcacini e Rezende (2013).

Formalmente, sejam Dt e Dp dois conjuntos de atributos, em que Dt são os atri-

butos da informação técnica e Dp são os atributos da informação privilegiada. Sejam

Dpri = {dp1, . . . , dpm} e Dtec = {dt1, . . . , dtm, dtm+1, . . . , dn} os conjuntos de documentos com

informação privilegiada (totalizando m documentos) e com informação técnica (totali-

zando n documentos), respectivamente, em que dp ∈ Dp e dt ∈ Dt. O subconjunto de

documentos com informação privilegiada é representado por Y = {(dt1, d
p
1), . . . , (dtm, d

p
m)}.

Vários algoritmos de agrupamento são executados (ou execuções repetidas do mesmo

algoritmo com diferentes valores de parâmetro) para obter vários agrupamentos do sub-

conjunto Y . Para agregar os grupos/partições geradas, a abordagem LIHC obtem duas

matrizes de co-associação M t(i, j) e Mp(i, j), que representam, respectivamente, o mo-

delo de agrupamento da informação técnica (bag-of-words) e o modelo de agrupamento

da informação privilegiada (entidades nomeadas ou termos do domı́nio). As entradas da

matriz de co-associação são Mij =
aij
p

, em que aij representa o número de vezes que os

documentos i e j foram alocados no mesmo grupo e p é o número total de partições ge-

radas. A combinação desses dois modelos de agrupamento é feita utilizando uma matriz
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de co-associação consensual:

MF (i, j) = (1− α)M t(i, j) + αMp(i, j), (4.1)

para todos os itens i e j. Nesse caso, o parâmetro α é um fator de combinação (0 ≤ α ≤ 1)

que indica a importância de cada espaço de atributos na matriz de co-associação final. O

modelo inicial do método LIHC é obtido aplicando algum algoritmo de agrupamento hie-

rárquico a partir da matriz MF . Neste trabalho, o algoritmo de agrupamento hierárquico

utilizado é o UPGMA (Unweighted Pair-Group Method using Arithmetic Avarages). O

método UPGMA utiliza as médias aritméticas (não ponderadas) das medidas de dissi-

milaridade, ou seja, a distância entre um novo item e um grupo é dada pela média das

distâncias entre todos os itens do grupo com o novo item. A construção dos dendrogramas

é estabelecida pelos modelos ajustados de menor dissimilaridade (Jain e Dubes, 1988).

Os documentos de texto restantes, isto é, os documentos sem informação privilegi-

ada, são inseridos incrementalmente no agrupamento hierárquico, por exemplo, usando a

similaridade entre os novos documentos e os centróides do grupos existentes. Para a cons-

trução da hierarquia de tópicos, a extração dos tópicos é feita utilizando uma medida de

seleção de atributos (medida F1). Os tópicos do agrupamento hierárquico são utilizados

como informação contextual em sistemas de recomendação senśıveis ao contexto, como

por exemplo, os sistemas descritos na Seção 2.3.1.

Neste trabalho, as informações privilegiadas foram combinadas com a informação téc-

nica variando o valor do α (fator de combinação). A construção das hierarquias de tópicos

foram realizadas de duas formas. Na primeira forma foram constrúıdas hierarquias com-

binando as entidades nomeadas, como informação privilegiada, com a informação técnica

(bag-of-words tradicional). Já na segunda forma, foram considerados os termos extráıdos

como informação privilegiada, e estes foram combinados com a informação técnica.

A seguir, são descritas as formas nas quais as informações privilegiadas, entidades

nomeadas e termos do domı́nio, são extráıdas neste trabalho.

O Reconhecimento da Entidades Nomeadas como Informação Privilegiada

O reconhecimento de entidades nomeadas é realizado utilizando o sistema REM-

BRANDT (Cardoso, 2008), que é um sistema de reconhecimento de entidades nomeadas

e de detecção de relações entre entidades em textos escritos em Português. Tal sistema foi

escolhido neste trabalho devido aos seus bons resultados na segunda avaliação conjunta de

sistemas de reconhecimento de entidades nomeadas, o Segundo HAREM (Mota e Santos,

2008) (avaliação já apresentada na Seção 3.3.2, pág. 42), e devido à sua disponibilidade3,

além do fato dele reconhecer todos os tipos de entidades definidos no HAREM.

O sistema REMBRANDT reconhece as entidades anotando no próprio texto a entidade

e sua classe. Entre as classes reconhecidas estão: Abstração, Acontecimento, Coisa, Local,

3http://xldb.di.fc.ul.pt/Rembrandt/
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Obra, Organização, Pessoa, Tempo, Valor e Outro. Na Figura 4.5 está ilustrado o processo

de extração de entidades nomeadas das páginas da Web.

Figura 4.5: Processo de extração de entidades nomeadas.

O sistema REMBRANDT usa a Wikipédia4 como base de conhecimento para a classi-

ficação de entidades nomeadas e possui uma interface própria, a SASKIA, para interagir

com essa base, como pode-se observar na Figura 4.6. O objetivo dessa interface, segundo

Cardoso (2008), é facilitar a navegação da estrutura de categorias, ligações e redireciona-

mentos da Wikipédia.

Figura 4.6: Uso do Wikipédia pelo sistema REMBRANDT (Adaptado de Oliveira (2010)).

De acordo com Cardoso (2008), o funcionamento do REMBRANDT pode ser dividido

em três etapas, as quais estão esquematizadas na Figura 4.7 e descritas a seguir:

4www.wikipedia.com.br
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Figura 4.7: Etapas do funcionamento do REMBRANDT (Adaptado de Cardoso (2008)).

(i) Reconhecimento de expressões numéricas e geração de candidatas a EN:

é utilizado o atomizador da Linguateca5 para dividir os textos em frases e unidades.

Primeiramente são aplicadas regras para identificar expressões numéricas no texto

e, em seguida, regras para identificar expressões temporais e valores. A geração das

candidatas a entidades nomeadas é feita identificando-se sequências contendo letra

maiúscula e/ou um algarismo.

(ii) Classificação de EN: as candidatas à EN são classificadas primeiro pela SASKIA e

depois são novamente classificadas utilizando regras gramaticais. A SASKIA realiza

uma classificação de acordo com vários significados que as EN podem ter e que

se encontram nas páginas de desambiguação da Wikipédia. O procedimento de

classificação da SASKIA é dividido em três etapas:

(1) associação da EN a uma página da Wikipédia, na qual a SASKIA procura

uma página da Wikipédia com o t́ıtulo exatamente igual à EN. Quando encontra,

passa para a próxima etapa, do contrário é procurada a página mais relacionada

por meio de âncoras cujo texto é idêntico à EN.

(2) recolhimento de categorias associadas à EN, em que a SASKIA analisa o

tipo da categoria da página associada na etapa anterior e a adiciona a uma lista

de categorias.

5http://www.linguateca.pt
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(3) mapeamento das categorias da Wikipédia às classificações do HA-

REM, etapa na qual a SASKIA aplica regras gramaticais sobre cada uma das

categorias para extrair seu significado e sua referência geográfica caso exista.

Após a classificação feita pela SASKIA, as EN são novamente classificadas por

meio de regras gramaticais. Um exemplo, dado por Cardoso (2008), ilustra o

funcionamento das regras: “Eu moro na Rua de Angola”, com esta frase a SAS-

KIA classifica a EN Angola como sendo um “páıs”, porém com a aplicação de

regras gramaticais a classificação da EN Angola é alterada para “rua”.

(iii) Repescagem de EN sem classificação: são utilizadas regras para detectar rela-

ções entre EN e, com essas relações, algumas EN sem classificação podem receber

a mesma classe das EN relacionadas a elas e já classificadas. Além disso, é utili-

zada uma lista de nomes comuns de pessoas para classificar outras EN ainda não

classificadas. Por fim, as EN que persistem sem classificação são eliminadas.

Neste trabalho, a partir dos documentos anotados com essas classes de entidades, são

extráıdas apenas as entidades nomeadas para serem utilizadas como informação privile-

giada. Ou seja, utilizando como exemplo o texto da Seção 3.3.2, pág. 43, as entidades

extráıdas são:

• Flavel Done

• General Trends

• Little Spring

• July 1998

O resultado do processo de extração de entidades nomeadas, é a coleção de documentos

contendo apenas as entidades. Cada documento é referente a uma página da Web. Dessa

forma, tal coleção pode ser utilizada na construção da hierarquia de tópicos, representando

a informação privilegiada da coleção de textos.

Extração Automática de Termos como Informação Privilegiada

Neste trabalho, os termos do domı́nio são extráıdos utilizando a abordagem proposta

por Conrado et al. (2013). O processo de extração dos termos está ilustrado na Figura 4.8.

A extração automática de termos, tem como objetivo identificar unidades terminoló-

gicas em coleções de textos de domı́nio espećıfico (Castellv́ı et al., 2001). Essa informação

é utilizada em aplicações computacionais como recuperação de informação, extração e

sumarização.

Existem quatro grandes problemas relacionados à extração de termos. O primeiro deles

é que podem ser extráıdos muitos termos que não são considerados termos reais (rúıdo)

ou deixar de extrair os termos que são de fato reais (silêncio). O segundo problema é

a dificuldade em lidar com um alto número de candidatos que requer muito tempo para

processá-los. O terceiro problema é o esforço humano gasto para validar os candidatos a
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Figura 4.8: Processo de extração de termos do domı́nio.

termos. E, por fim, o quarto problema é obter um consenso entre os especialistas sobre

quais palavras são termos de um domı́nio espećıfico.

Com o objetivo de solucionar alguns desses problemas, Conrado et al. (2013) propuse-

ram uma abordagem automática de extração de termos que usa aprendizado de máquina

incorporando caracteŕısticas ricas de candidatos a termos. De acordo com Conrado et al.

(2013), sua abordagem se difere de outras abordagens propostas na literatura porque ela

adota um conjunto de caracteŕısticas ricas usando ńıveis de conhecimento variados. Essa

abordagem pode ser visualizada por meio de algumas etapas ilustradas na Figura 4.9.

Figura 4.9: Visão geral da abordagem de extração automática de termos (Conrado et al.,
2013).

• Pré-processamento dos textos: etapa na qual é feita a etiquetagem gramatical

dos textos, a normalização das palavras e a remoção de stopwords. Nos experimen-

tos de Conrado et al. (2013), para a etiquetagem gramatical foi utilizado o parser

PALAVRAS (Bick, 2000), e a técnica de radicalização PTStemmer6 foi adotada para

a normalização dos termos.

6https://code.google.com/p/ptstemmer
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• Extração de caracteŕısticas lingúısticas, estat́ısticas e h́ıbridas: consiste

em calcular, para cada candidato, diferentes caracteŕısticas de diferentes ńıveis de

conhecimento. Os ńıveis de conhecimento são lingúıstico, estat́ıstico e h́ıbrido.

• Aplicação de filtros: tem como objetivo selecionar somente os candidatos que

têm maior chance de serem termos do domı́nio. Isso é necessário para diminuir a

grande quantidade de candidatos a termos obtidos.

• Geração de modelos indutivos baseados em aprendizado de máquina: ob-

jetiva identificar quais candidatos correspondem a termos. Nesta etapa, pode-se

classificar candidatos em termos ou não termos utilizando um modelo indutivo.

Conrado et al. (2013) escolheram para esta etapa indutores muito conhecidos na

área de aprendizado de máquina. Eles representam diferentes paradigmas de apren-

dizado: JRip (Indução de Regras), Naive Bayes (Probabiĺıstico), J48 (Árvore de

decisão), SMO (Aprendizado estat́ıstico). Todos esses algoritmos estão dispońıveis

no software WEKA7.

A entrada da abordagem descrita é a coleção de textos, e a sáıda é uma lista de

termos extráıdos para o domı́nio da coleção. Neste trabalho, conforme apresentado na

Figura 4.8, após a extração dos termos, é feito um mapeamento entre os termos e os

textos, construindo uma coleção de documentos contendo apenas os termos do domı́nio.

Assim como as entidades nomeadas, cada documento da “Coleção de Documentos com os

Termos” representa uma página da Web acessada pelos usuários. Tal coleção é utilizada

no método LIHC, como informação privilegiada.

4.2.3 Utilização do Contexto Extráıdo

As hierarquias de tópicos constrúıdas, utilizando o método LIHC, representam os con-

teúdos das páginas da Web organizados em grupos e subgrupos. Para cada grupo e

subgrupo, existem os descritores ou tópicos que indicam o conteúdo principal dos docu-

mentos (páginas da Web), presentes nos mesmos. Nos tópicos podem ser encontradas

tanto a informação técnica, quanto a informação privilegiada (entidades nomeadas ou

termos do domı́nio). Portanto, neste trabalho, consideram-se informações contextuais de

um item (página da Web), os tópicos que representam o grupo ou subgrupo no qual ele

está inserido.

Não são considerados todos os tópicos, mas sim selecionados subconjuntos de tópicos

utilizando a seguinte configuração de granularidade: {x, y}, em que o parâmetro x iden-

tifica o número mı́nimo de itens permitido no tópico, enquanto o parâmetro y identifica

o número máximo de itens por tópico. Quando um tópico tem poucos items associa-

dos, geralmente representa grupos mais espećıficos. Por outro lado, tópicos com muitos

itens, representam grupos mais gerais. Neste trabalho foram consideradas as seguintes

configurações de granularidade: {50, 100}, {15, 20}, {10, 50} e {2, 7}.
7http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/

60

http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/


Essas informações de contexto são utilizadas nos seguintes sistemas de recomendação

senśıveis ao contexto: cReduction (Pré-Filtragem Contextual), DaVI-BEST (Modelagem

Contextual), Weight PoF e Filter PoF (Pós-Filtragem Contextual), já apresentados na

Seção 2.3.1.

4.3 Avaliação

As recomendações geradas são avaliadas de forma offline utilizando dois baselines

diferente, que são eles:

1. Método Item-Based Colaborative Filtering (IBCF), descrito na Seção 2.2.1, que não

utiliza informação de contexto. Na avaliação que utiliza este baseline, as recomendações

geradas por ele são comparadas com as recomendações geradas utilizando o contexto

extráıdo pelo método proposto neste trabalho; e

2. Baseline implementado neste trabalho, referido como baseline “metodológico”, baseado

no trabalho de Li et al. (2010), descrito na Seção 2.3.2. Na avaliação que utiliza este

baseline, são comparadas as informações contextuais extráıdas pelo método proposto

neste trabalho com as informações extráıdas pela implementação adaptada do método

proposto por Li et al. (2010). Tal baseline metodológico é descrito a seguir.

No trabalho de Li et al. (2010), a informação contextual “Tempo” é extráıda utilizando

o reconhecedor de entidades nomeadas ANNIE8, um módulo do GATE9. Os horários de

refeições são classificados nos seguintes tipos: “café da manhã”, “almoço”, “jantar”, “re-

feição matinal”, “chá da manhã” e “chá da tarde”. Para isso, é constrúıdo um dicionário

para essas classes e é utilizado um método de comparação de “strings” para fazer a classi-

ficação. Similarmente, neste trabalho de mestrado, é utilizado o sistema REMBRANDT

para reconhecer entidades de tempo, mais especificamente do tipo “tempo do calendário”.

Nessa categoria são reconhecidas entidades como: DD/MM/AAAA, DD/MM/AA, DD-

MM-AA, DD-MM-AAAA e DD de Mês de AAAA. Tais entidades são classificadas em

duas etapas:

• Primeira Etapa - nesta etapa as entidades são classificadas em sete classes referen-

tes ao grupo “Dias da Semana”, que são “Domingo”, “Segunda-Feira”, “Terça-Feira”,

“Quarta-feira”, “Quinta-Feira”, “Sexta-Feira” e “Sábado”. Tal classificação é feita

com apoio de um dicionário constrúıdo para as classes mencionadas, um método de

comparação de strings e a biblioteca em Java “Calendar”;

• Segunda Etapa - nesta segunda etapa, o grupo considerado é “Estações do Ano”,

no qual estão as classes “Primavera”, “Verão”, “Outono” e “Inverno”. As entidades

8https://gate.ac.uk/ie/annie.html
9http://gate.ac.uk
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são classificadas também com o apoio de um dicionário constrúıdo para tais classes

e um método de comparação de strings.

Por meio do baseline metodológico implementado são extráıdos, portanto, dois tipos

de informação de contexto: “Dias da Semana” e “Estações do Ano”. Essas informações

são utilizadas pelos mesmos sistemas de recomendação senśıveis ao contexto mencionados

anteriormente e as recomendações geradas são avaliadas separadamente, ou seja, é feita

uma avaliação das recomendações geradas utilizando o contexto extráıdo na Primeira

Etapa, e outra avaliação utilizando o contexto extráıdo na Segunda Etapa.

No próximo caṕıtulo são apresentados mais detalhes sobre as avaliações realizadas

neste trabalho, como métricas, ferramentas e bases de dados utilizadas e os resultados

obtidos.

4.4 Considerações Finais

Neste caṕıtulo foi apresentada a proposta deste mestrado para extração automática

de contexto de páginas da Web. Em tal proposta é utilizado o método de construção de

hierarquia de tópicos apresentado por Marcacini e Rezende (2013) que utiliza, além da in-

formação técnica (bag-of-words tradicional), também informação privilegiada no processo

de agrupamento não supervisionado. Neste trabalho, como informações privilegiadas, são

consideras as entidades nomeadas, reconhecidas pelo sistema REMBRANDT, e os termos

do domı́nio extráıdos por meio da abordagem proposta por Conrado et al. (2013).

Como contexto dos itens ou páginas da Web, consideram-se os tópicos dos grupos e

subgrupos em que eles (itens) estão inseridos. Tais informações contextuais são utilizadas

em sistemas de recomendação senśıveis ao contexto e as recomendações produzidas são

avaliadas com o objetivo de analisar qual o impacto do contexto extráıdo pelo método

proposto neste mestrado no processo de recomendação.

No próximo caṕıtulo são descritas as formas nas quais o contexto extráıdo pelo método

proposto neste trabalho foi avaliado e são apresentados os resultados obtidos.

62



Caṕıtulo

5
Avaliação do Método Proposto

5.1 Considerações Iniciais

Neste caṕıtulo são apresentadas as avaliações realizadas para analisar o impacto do uso

do contexto, extráıdo pelo método proposto neste trabalho, em sistemas de recomendação

senśıveis ao contexto.

Foram realizados experimentos para avaliação considerando dois baselines. O primeiro

baseline foi o algoritmo Item-Based Collaborative Filtering, que não usa contexto. O

segundo baseline, denominado baseline “metodológico”, foi implementado neste trabalho,

para comparar a utilização do contexto extráıdo pelo método proposto com a utilização de

informações contextuais extráıdas por outro método da literatura. Em ambas as avaliações

foram realizados diversos experimentos, todos de forma offline, e foi calculada a medida

MAP para avaliação dos resultados, como explicado na Seção 2.4.

Na Figura 5.1, está ilustrado o processo experimental executado neste trabalho. Foram

utilizadas, nos experimentos, duas bases de logs de acessos descritas na próxima seção. Nas

seções seguintes são descritas as etapas do processo experimental, referentes à proposta

deste mestrado para extração de informação contextual. Na Seção 5.3, é descrito o pré-

processamento feito nas duas bases de logs de acessos, que inclui limpeza e extração do

conteúdo textual, como pode ser visto na Figura 5.1 - A. Na Seção 5.4, é indicado o método

proposto neste mestrado para extração de contexto, ilustrado na parte B da Figura 5.1.

Os tópicos, que são considerados informações de contexto das páginas da Web para os

sistemas de recomendação, são gerados e representam a sáıda de B. Observa-se que são

gerados tópicos com termos e com entidades nomeadas. Na Seção 5.5, é descrito como

o contexto extráıdo é utilizado, e quais são os sistemas de recomendações senśıveis ao

contexto considerados neste trabalho. Essa etapa está ilustrada na Figura 5.1 - C. Na

Seção 5.6, é apresentada a metodologia de avaliação das recomendações com contexto,
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referente à parte D da Figura 5.1.

E, por fim, na Seção 5.7 é feita uma breve análise do uso dos diferentes tipos de

contexto, e as considerações finais são apresentadas na Seção 5.8.

5.2 Bases de Logs de Acessos

Nos experimentos foram utilizadas duas bases de logs de acessos. A primeira base

refere-se aos acessos feitos por usuários no site da Agência Embrapa de Informação Tec-

nológica1, pertencente à Embrapa Informática Agropecuária - CNPTIA, no peŕıodo de

novembro de 2012. Tal agência é um repositório de informações tecnológicas validadas da

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e de seus parceiros, organizadas

de forma hierárquica numa estrutura ramificada denominada Árvore do Conhecimento.

Nos ńıveis mais superiores dessa hierarquia, estão os conhecimentos mais genéricos, e

nos ńıveis mais inferiores, os mais espećıficos. As Árvores do Conhecimento da agência

Embrapa podem pertencer a uma de quatro categorias: “Cultivos”, “Criações”, “Temá-

ticas” e “Territórios”. Na Tabela 5.1 estão as categorias e as Árvores do Conhecimento

pertencentes a cada uma delas.

Tabela 5.1: Árvores do Conhecimento da Agência Embrapa de Informação Tecnológica
por categoria

Categoria Árvores do Conhecimento
Cultivos Açáı, Ameixa, Amora, Arroz, Banana, Batata, Caju,

Cana-de-Açúcar, Castanha-do-Brasil, Cebola, Cenoura,
Centeio, Cevada, Coco, Eucalipto, Feijão, Feijão-Caupi,
Gergelim, Mamona, Manga, Mangaba, Milho, Morango,
Pera, Pêssego, Pimenta, Sisal, Soja, Tomate, Trigo, Tri-
ticale, Uva de Mesa e Uva para Processamento

Criações Agronegócio do Leite, Frango de Corte, Ovinos de Corte
e Súınos

Temáticas Agroenergia, Agricultura e Meio Ambiente, Bioma Cer-
rado, Bioma Caatinga, Espécies Arbóreas da Amazônia,
Espécies Arbóreas Brasileiras, Manejo Florestal, Repro-
dução Animal, Sistema Plantio Direto, Solos Tropicais
e Tecnologia de Alimentos

Territórios Território Sisal e Território Mata Sul Pernambucana

Esse conjunto de dados da Embrapa é formado por 83729 acessos, 4659 usuários e

1633 páginas da Web (itens). Os conteúdos das páginas são sobre agronegócio e estão

escritos em Português.

A segunda base de dados é a do site do Dicionário Informal2, que é um dicionário

online de Português no qual as palavras são definidas pelos usuários. Nesse site são en-

contrados: Dicionário de Sinônimos, Dicionário de Antônimos, Dicionário de Relacionadas

1http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/
2http://www.dicionarioinformal.com.br/
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Figura 5.1: Visão geral do processo experimental deste trabalho.
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(relações entre palavras), Dicionário de Exemplos, Dicionário de Rimas, Flexões e Conju-

gações de Verbos e Caça Palavras/Soletrando. A base é formada por 2440830 usuários,

2456948 acessos e 20435 páginas (itens). Os conteúdos textuais das páginas, escritos

em Português, são definições de palavras, rimas, sinônimos, antônimos, conjugações, etc.

5.3 Pré-Processamento das Bases de Logs

As bases de logs de acessos, descritas na seção anterior, foram pré-processadas con-

forme a primeira etapa da proposta deste trabalho. Nesse pré-processamento, o primeiro

passo consiste na limpeza dos logs. Na base de logs da Embrapa, após a limpeza de acessos

repetidos e com informações faltantes, restaram 15037 acessos e a mesma quantidade

de usuários e itens (4659 e 1633 respectivamente). Para a base do Dicionário Informal

a limpeza foi mais complexa. A quantidade de acessos em tal base é muito grande, com

muitos itens acessados uma única vez e usuários que fizeram apenas um acesso. Em Do-

mingues et al. (2008), foi realizado um estudo sobre o uso de tais acessos na construção

e na avaliação de sistemas de recomendação. Os autores conclúıram que a presença dos

mesmos no conjunto de treinamento tende a ter um impacto negativo sobre a avaliação

do sistema. Portanto, tais dados foram eliminados da base, juntamente com os acessos

repetidos e com falta de algumas informações. Dessa forma, a base de logs de acessos ao

site do Dicionário Informal resultou em uma base com usuários que fizeram mais de um

acesso às páginas e com páginas que foram acessadas mais de uma vez, restando um total

de 14702 acessos, 10611 usuários e 4610 páginas (itens).

O segundo passo da etapa de pré-processamento, foi a obtenção de documentos HTML

a partir da base de logs, como descrito na Seção 4.2.1. A partir desses documentos foi

extráıdo o conteúdo textual das páginas da Web. O conteúdo textual, tanto das páginas

da Embrapa quanto do Dicionário Informal, foi extráıdo por meio da segunda forma para

extração de conteúdos textuais, mencionada na Seção 4.2.1. Nessa forma, são utilizadas

expressões regulares para a extração do conteúdo sem cabeçalho, rodapé, e tudo que pode

ser considerado rúıdo para a mineração de textos.

Os resultados desta etapa são duas coleções de textos: Coleção de Textos da Embrapa

e Coleção de Textos do Dicionário Informal. Tais coleções foram utilizadas para a extração

de informações contextuais descrita na próxima seção.

5.4 Método de Extração de Contexto

Como descrito na Seção 4.2.2, a extração de informações contextuais foi realizada por

meio da construção de hierarquias de tópicos utilizando o método LIHC. Para o pré-

processamento e o agrupamento hierárquico dos itens, foram utilizadas as ferramentas:
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JPretext3 e LIHC4. Elas fazem parte da Torch5, que é um conjunto de ferramentas de-

senvolvidas para dar suporte para a construção de hierarquias de tópicos. A JPretext

transforma a coleção de textos na matriz atributo-valor. Já a ferramenta LIHC imple-

menta o método LUPI-based incremental hierarchical clustering.

Antes da construção das hierarquias, foram extráıdas as informações privilegiadas e

foram geradas as matrizes atributo-valor de cada informação (privilegiada e técnica),

que servem de entrada para o método LIHC. Utilizando o sistema REMBRANDT6, foi

extráıdo o primeiro tipo de informação privilegiada, as entidades nomeadas. O segundo

tipo, os termos do domı́nio, foi extráıdo, seguindo o processo descrito na Seção 4.2.2, por

meio da abordagem proposta por Conrado et al. (2013).

Assim sendo, com as informações extráıdas, pode-se construir as matrizes atributo-

valor utilizando a ferramenta JPretext. Foram constrúıdas as seguintes representações:

matriz atributo-valor dos textos (bag-of-words tradicional - informação técnica), matriz

atributo-valor das entidades nomeadas (primeiro tipo de informação privilegiada) e matriz

atributo-valor dos termos (segundo tipo de informação privilegiada). Cada uma dessas

representações foi utilizada como entrada para o agrupamento hierárquico dos textos.

Como ilustrado na Figura 5.2, foram constrúıdas cinco hierarquias, para cada coleção

de textos, combinando informação privilegiada com informação técnica (utilizando dife-

rentes valores do fator de combinação - α). Os valores do fator de combinação utilizados

foram: α = 0, α = 0, 3, α = 0, 5, α = 0, 7 e α = 1. A porcentagem considerada de cada

tipo de informação para cada valor do α utilizado está indicado na Figura 5.2.

Figura 5.2: Construção das hierarquias de tópicos utilizando as entidades nomeadas ou
os termos do domı́nio como informação privilegiada.

3http://sites.labic.icmc.usp.br/torch/msd2011/jpretext
4http://sites.labic.icmc.usp.br/torch/doceng2013
5http://sites.labic.icmc.usp.br/torch/
6http://xldb.di.fc.ul.pt/Rembrandt/?do=home
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Com as hierarquias de tópicos constrúıdas, foram extráıdos tópicos seguindo configu-

rações de granularidade, como mencionado na Seção 4.2.2. As configurações utilizadas

foram: {2, 7} (são permitidos no mı́nimo 2 itens e no máximo 7 itens nos tópicos - con-

figuração mais espećıfica); {10, 50} (são permitidos no mı́nimo 10 itens e no máximo 50

itens nos tópicos); {15, 20} (são permitidos no mı́nimo 15 itens e no máximo 20 itens nos

tópicos) e {50, 100} (são permitidos no mı́nimo 50 itens e no máximo 100 itens nos tópicos

- configuração mais genérica). Essa separação foi feita procurando-se obter grupos de tópi-

cos com diferentes números de itens associados (obtendo grupos/contexto mais genéricos

e mais espećıficos) e possibilitando analisar, posteriormente, o impacto desses tópicos na

recomendação. Quando os tópicos apresentam poucos items associados, geralmente repre-

sentam grupos mais espećıficos. Por outro lado, tópicos com muitos itens, representam

grupos mais gerais. Na Tabela 5.2, estão listados os números de tópicos extráıdos por

meio de cada configuração de granularidade para cada hierarquia de tópicos.

Tabela 5.2: Número de Tópicos (Informação Contextual) Extráıdos das Hierarquias Cons-
trúıdas com Entidades Nomeadas e com Termos

Número de Tópicos Extráıdos (Informação Contextual) das Hierar-
quias Constrúıdas com Entidades Nomeadas dos Textos da Embrapa

Granul. α = 0 α = 0, 3 α = 0, 5 α = 0, 7 α = 1
{50,100} 44 41 36 37 68

{15,20} 46 61 55 64 60

{10,50} 223 235 248 248 205

{2,7} 866 881 888 821 797

Número de Tópicos Extráıdos (Informação Contextual) das Hierar-
quias Constrúıdas com Entidades Nomeadas dos Textos do Dicionário
Informal

Granul. α = 0 α = 0, 3 α = 0, 5 α = 0, 7 α = 1
{50,100} 67 77 96 90 83

{15,20} 132 141 144 147 209

{10,50} 466 542 568 607 480

{2,7} 2590 2668 2605 2596 2985

Número de Tópicos Extráıdos (Informação Contextual) das Hierar-
quias Constrúıdas com Termos dos Textos da Embrapa

Granul. α = 0 α = 0, 3 α = 0, 5 α = 0, 7 α = 1
{50,100} 57 41 49 45 41

{15,20} 56 67 65 74 69

{10,50} 244 266 268 265 260

{2,7} 902 873 878 888 878

Número de Tópicos Extráıdos (Informação Contextual) das Hierar-
quias Constrúıdas com Termos dos Textos do Dicionário Informal

Granul. α = 0 α = 0, 3 α = 0, 5 α = 0, 7 α = 1
{50,100} 65 67 77 88 76

{15,20} 155 143 141 126 134

{10,50} 519 539 530 543 518

{2,7} 2663 2574 2697 2770 2809

Na próxima seção é apresentada a etapa de Utilização de Contexto, na qual a infor-

mação contextual é utilizada em sistemas de recomendação senśıveis ao contexto.
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5.5 Utilização do Contexto Extráıdo

O contexto considerado neste trabalho são os tópicos gerados para os grupos e sub-

grupos das hierarquias de tópicos constrúıdas. Considera-se tais tópicos, informações con-

textuais das páginas da Web (itens da recomendação). Esses tópicos, ou contexto, foram

utilizados em sistemas de recomendação senśıveis ao contexto para gerar recomendações

contextuais. Neste trabalho foram utilizados 4 algoritmos de sistemas de recomendação,

todos já descritos na Seção 2.3.1: cReduction, DaVI-BEST, Filter PoF e Weight PoF.

No algoritmo cReduction os tópicos são utilizados no ińıcio do processo para selecionar

segmentos de dados. No algoritmo DaVI-BEST, os tópicos são utilizados no próprio

modelo de recomendação. E, nos algoritmos Weight PoF e Filter PoF, os tópicos são

utilizados no final do processo, para reordenar ou filtrar as recomendações. Em suas

formas originais, os algoritmos Filter PoF e Weight PoF consideram a tarefa de prever

os valores das avaliações. Neste trabalho é considerada a tarefa de recomendar os top-N

itens mais relevantes. Dessa forma, são utilizadas as adaptações feitas no trabalho de

Domingues et al. (2014a).

5.6 Metodologia de Avaliação das Recomendações com Uso de

Contexto

De acordo com Shani e Gunawardana (2011), um sistema de recomendação pode ser

avaliado de três modos diferentes: offline, estudos com usuários e online, como apresen-

tado na Seção 2.4. Neste trabalho, foram realizadas avaliações offline. Nessas avaliações,

o objetivo foi demonstrar como a informação contextual produzida pelo método proposto

pode influenciar a qualidade das recomendações. Para este tipo de avaliação foram utiliza-

dos conjuntos de dados reais, além dos algoritmos de sistemas de recomendação senśıveis

ao contexto já mencionados anteriormente.

Para avaliar os sistemas de recomendação foi utilizado o protocolo All But One (Bre-

ese et al., 1998) com 10-fold cross validation e métrica Mean Average Precision (MAP)

apresentada na Seção 2.4. Para isso o conjunto de documentos foi particionado em 10

subconjuntos. Para cada fold foram usados n− 1 desses subconjuntos para treinamento e

o restante para teste. O conjunto de treinamento Tr foi usado para construir o modelo de

recomendação. Para cada usuário no conjunto de teste Te, um item foi escondido como

um conjunto de um único item H. Os itens restantes representam o conjunto de itens ob-

serváveis, O, utilizados na recomendação. E então foi calculada a métrica MAP@N para

N igual a 5 e 10 recomendações, pois, são os valores de N mais utilizados na literatura. Os

valores de MAP nos 10 folds foram sumarizados utilizando a média. Para comparar dois

algoritmos de recomendação, foi aplicado o teste t-Student pareado (McDonald, 2014),

com 95% de ńıvel de confiança.

Foram realizados experimentos utilizando dois baselines diferentes, como mencionado

69



na Seção 4.2.3. Nos primeiros experimentos, as recomendações geradas com o uso do con-

texto extráıdo pelo método proposto neste trabalho foram comparadas com as recomen-

dações geradas pelo método Item-Based Colaborative Filtering, que não utiliza informação

de contexto. O conjunto desses experimentos é referido neste trabalho como “Avaliação

Considerando o Baseline IBCF”. No segundo conjunto de experimentos, referido como

“Avaliação Considerando o Baseline Metodológico”, foi utilizado o baseline metodológico

implementado neste trabalho e descrito na Seção 4.2.3.

A métrica MAP foi calculada para as recomendações geradas, utilizando o contexto

extráıdo pelo método proposto neste trabalho, por cada sistema de recomendação senśıvel

ao contexto, para as recomendações geradas pelo algoritmo IBCF e pelo baseline “meto-

dológico” (utilizando as “Estações do Ano” ou os “Dias da Semana” como contexto). Nas

Figuras 5.3, 5.4 e 5.5 estão ilustrados os três processos de cálculo da medida de avaliação

MAP.

Figura 5.3: Cálculo da MAP para as recomendações geradas pelos sistemas de recomen-
dação senśıveis ao contexto utilizando os tópicos como contexto.

Figura 5.4: Avaliação das recomendações geradas pelo algoritmo IBCF.

5.6.1 Avaliação Considerando o Baseline IBCF

No primeiro conjunto de experimentos, após calcular a MAP@N para N igual a 5

e 10 recomendações geradas pelo sistemas senśıveis ao contexto que utilizam os tópicos

como contexto e para as recomendações geradas pelo algoritmo IBCF, os valores foram

comparados aplicando o teste t-Student pareado, com 95% de ńıvel de confiança. Foram

feitas as seguintes comparações:
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Figura 5.5: Avaliação das recomendações geradas pelos sistemas de recomendação senśı-
veis ao contexto utilizando as“Estações do Ano”ou os“Dias da Semana”como informações
de contexto.

• MAP@5cReduction x MAP@5IBCF ;

• MAP@10cReduction x MAP@10IBCF ;

• MAP@5DaV I−BEST x MAP@5IBCF ;

• MAP@10DaV I−BEST x MAP@10IBCF ;

• MAP@5WeightPoF x MAP@5IBCF ;

• MAP@10WeightPoF x MAP@10IBCF ;

• MAP@5FilterPoF x MAP@5IBCF ;

• MAP@10FilterPoF x MAP@10IBCF .

Esta avaliação foi feita utilizando as duas bases de dados (Embrapa e Dicionário In-

formal). Das Coleções de Textos obtidas das duas bases, foram extráıdas as entidades

nomeadas e os termos, totalizando quatro experimentos:

• Primeiro Experimento - base de logs de acessos da Embrapa e entidades nome-

adas usadas como informação privilegiada;

• Segundo Experimento - base de logs de acessos do Dicionário Informal e entidades

nomeadas usadas como informação privilegiada;

• Terceiro Experimento - base de logs de acessos da Embrapa e termos usados

como informação privilegiada;

• Quarto Experimento - base de logs de acessos do Dicionário Informal e termos

usados como informação privilegiada.

Os valores de MAP@5 e MAP@10 obtidos, em todos os experimentos, para os algorit-

mos de recomendação senśıveis ao contexto e para o algoritmo de filtragem colaborativa,

são apresentados nas tabelas ao decorrer desta seção. Neste trabalho, pela quantidade

muito grande de resultados, foram selecionados alguns desses resultados para serem apre-

sentados neste caṕıtulo. Procurou-se enfatizar as granularidades que apresentaram os
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melhores resultados, para cada fator de combinação. As tabelas com todos os resultados

podem ser consultadas no Apêndice A. Os melhores resultados para cada algoritmo estão

em negrito, enquanto que os resultados que foram melhores que o baseline, com relevância

estat́ıstica, estão marcados com asterisco (“∗”). Outro ponto que deve ser mencionado é

a ausência dos resultados do algoritmo DaVI-BEST nas tabelas. Isso deve-se ao fato dos

resultados para esse algoritmo terem sido equivalentes ao IBCF.

Na Tabela 5.3, são apresentados os melhores resultados do Primeiro Experimento,

ou seja, no qual as recomendações foram geradas utilizando, como informações contextu-

ais, os tópicos extráıdos das hierarquias de tópicos constrúıdas com os textos das páginas

da Embrapa e as entidades nomeadas como informação privilegiada.

Nota-se, analisando todos os resultados, que podem ser consultados no Apêndice A,

que na maioria dos ńıveis de granularidade as técnicas senśıveis ao contexto apresentaram

resultados estatisticamente melhores que o baseline IBCF, com exceção, do algoritmo

Filter PoF, que apresentou valores de MAP menores que os valores obtidos pelo IBCF,

em alguns casos. A explicação para esse fato pode ser o valor escolhido de limiar para a

probabilidade que é utilizada para filtrar as recomendações. Talvez, o valor utilizado neste

trabalho, seja muito alto para esse caso em particular, ou seja, uma grande quantidade das

recomendações pode ter sido filtrada diminuindo a acurácia do sistema de recomendação.

Na maioria dos casos, o algoritmo Weight PoF possui desempenho melhor que os outros

algoritmos.

Com relação às configurações de granularidade, observa-se que os algoritmos C. Re-

duction e Weight PoF apresentaram os melhores resultados na granularidade {15,20}
para todos os valores de fator de combinação, enquanto o algoritmo Filter PoF apresen-

tou os melhores resultados na granularidade {2,7}. Examinando os valores de fator de

combinação, pode-se concluir que o fator igual a α = 0, 7 apresentou os melhores resul-

tados, ou seja, os tópicos extráıdos do agrupamento hierárquico constrúıdo com 30% de

informação técnica e 70% de informação privilegiada (entidades nomeadas) apresentaram

resultados melhores que os resultados obtidos utilizando os tópicos extráıdos dos outros

agrupamentos.

Na Tabela 5.4 são apresentados os melhores resultados do Segundo Experimento.

Neste experimento foram avaliadas as recomendações que foram geradas utilizando os

tópicos extráıdos das hierarquias de tópicos constrúıdas com os textos das páginas do

Dicionário Informal e as entidades nomeadas como informação privilegiada.

De forma geral, os resultados para a base do Dicionário Informal não foram tão bons

quanto para a base da Embrapa. A explicação para esse fato pode ser o número de

usuários e acessos aos itens, isto é, cada usuário fez poucos acessos às páginas. Além

disso, os conteúdos textuais de muitas páginas do Dicionário Informal, que são definições,

rimas, etc, são muito curtos, ou seja, existe uma pequena quantidade de informação

textual para ser utilizada na construção das hierarquias de tópicos, o que pode influenciar

negativamente na qualidade dos tópicos extráıdos. Portanto, a informação contextual
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Tabela 5.3: Resultados Selecionados do Primeiro Experimento
Valores da MAP para o fator de combinação α = 0

Granul.
MAP@5 MAP@10

IBCF
cReduc-

tion
Weight PoF Filter PoF IBCF

cReduc-
tion

Weight PoF Filter PoF

{15,20} 0,2991 0,38240,38240,3824∗ 0,42440,42440,4244∗ 0,3647∗ 0,3089 0,38940,38940,3894∗ 0,42860,42860,4286∗ 0,3654∗
{2,7} 0,2991 0,3153 0,3763∗ 0,40750,40750,4075∗ 0,3089 0,3229 0,3824∗ 0,40900,40900,4090∗

Valores da MAP para o fator de combinação α = 0, 3

Granul.
MAP@5 MAP@10

IBCF
cReduc-

tion
Weight PoF Filter PoF IBCF

cReduc-
tion

Weight PoF Filter PoF

{15,20} 0,2991 0,38210,38210,3821∗ 0,41470,41470,4147∗ 0,2894 0,3089 0,38900,38900,3890∗ 0,42040,42040,4204∗ 0,2913
{2,7} 0,2991 0,3194∗ 0,3643∗ 0,39930,39930,3993∗ 0,3089 0,3279∗ 0,3708∗ 0,40060,40060,4006∗

Valores da MAP para o fator de combinação α = 0, 5

Granul.
MAP@5 MAP@10

IBCF
cReduc-

tion
Weight PoF Filter PoF IBCF

cReduc-
tion

Weight PoF Filter PoF

{15,20} 0,2991 0,35180,35180,3518∗ 0,38450,38450,3845∗ 0,3412∗ 0,3089 0,36120,36120,3612∗ 0,39260,39260,3926∗ 0,3431∗
{2,7} 0,2991 0,3208∗ 0,3747∗ 0,41350,41350,4135∗ 0,3089 0,3294∗ 0,3817∗ 0,41460,41460,4146∗

Valores da MAP para o fator de combinação α = 0, 7

Granul.
MAP@5 MAP@10

IBCF
cReduc-

tion
Weight PoF Filter PoF IBCF

cReduc-
tion

Weight PoF Filter PoF

{15,20} 0,2991 0,44540,44540,4454∗ 0,48030,48030,4803∗ 0,3772∗ 0,3089 0,45320,45320,4532∗ 0,48740,48740,4874∗ 0,3793∗
{2,7} 0,2991 0,3277∗ 0,3826∗ 0,41970,41970,4197∗ 0,3089 0,3359∗ 0,3888∗ 0,42080,42080,4208∗

Valores da MAP para o fator de combinação α = 1

Granul.
MAP@5 MAP@10

IBCF
cReduc-

tion
Weight PoF Filter PoF IBCF

cReduc-
tion

Weight PoF Filter PoF

{15,20} 0,2991 0,38510,38510,3851∗ 0,41910,41910,4191∗ 0,2556 0,3089 0,39120,39120,3912∗ 0,42450,42450,4245∗ 0,2566
{2,7} 0,2991 0,3207∗ 0,3828∗ 0,41390,41390,4139∗ 0,3089 0,3294∗ 0,3895∗ 0,41480,41480,4148∗

extráıda dessa base, não foi capaz de melhorar os resultados da recomendação em todos

os casos. Em alguns casos houve melhoras, porém, neste Segundo Experimento, sem

relevância estat́ıstica.

Com relação à granularidade, observa-se que para os fatores de combinação α = 0

e α = 0, 5, os algoritmos senśıveis ao contexto apresentaram os melhores resultados na

granularidade {2,7}. Para os fatores de combinação α = 0, 7 e α = 1, os algoritmos cRe-

duction e Weight PoF apresentaram os melhores resultados na granularidade {15,20}. E

para o fator de combinação α = 0, 3, o algortimo cReduction apresentou o melhor resultado

na granularidade {50,100} e Weight PoF na granularidade {2,7}. Enquanto o algoritmo

Filter PoF sempre apresenta os melhores resultados na granularidade {2,7}. Examinando

os valores de fator de combinação, pode-se concluir que o fator igual a α = 0, 3 apre-

sentou os melhores resultados, isto é, os tópicos extráıdos dos agrupamentos hierárquicos

constrúıdos com 70% da informação técnica e 30% de informação privilegiada (entida-

des nomeadas), apresentaram resultados melhores que os resultados obtidos utilizando os

tópicos extráıdos pelos outros agrupamentos.

Os melhores resultados do Terceiro Experimento são apresentados na Tabela 5.5.

Neste experimento foram avaliadas as recomendações geradas utilizando, como informa-

ções contextuais, os tópicos das hierarquias de tópicos constrúıdas com os textos das

páginas da Embrapa e com os termos extráıdos como informação privilegiada. Os resul-
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Tabela 5.4: Resultados Selecionados do Segundo Experimento
Valores da MAP para o fator de combinação α = 0

Granul.
MAP@5 MAP@10

IBCF
cReduc-

tion
Weight PoF Filter PoF IBCF

cReduc-
tion

Weight PoF Filter PoF

{2,7} 0,0166 0,01840,01840,0184 0,01940,01940,0194 0,01800,01800,0180 0,0167 0,01840,01840,0184 0,01940,01940,0194 0,01810,01810,0181

Valores da MAP para o fator de combinação α = 0, 3

Granul.
MAP@5 MAP@10

IBCF
cReduc-

tion
Weight PoF Filter PoF IBCF

cReduc-
tion

Weight PoF Filter PoF

{50,100} 0,0166 0,01950,01950,0195 0,0195 0,0074 0,0167 0,02090,02090,0209 0,02090,02090,0209 0,0089
{2,7} 0,0166 0,0189 0,01960,01960,0196 0,02280,02280,0228 0,0167 0,0190 0,0197 0,02290,02290,0229

Valores da MAP para o fator de combinação α = 0, 5

Granul.
MAP@5 MAP@10

IBCF
cReduc-

tion
Weight PoF Filter PoF IBCF

cReduc-
tion

Weight PoF Filter PoF

{2,7} 0,0167 0,01460,01460,0146 0,01600,01600,0160 0,01180,01180,0118 0,0167 0,01500,01500,0150 0,01630,01630,0163 0,01220,01220,0122

Valores da MAP para o fator de combinação α = 0, 7

Granul.
MAP@5 MAP@10

IBCF
cReduc-

tion
Weight PoF Filter PoF IBCF

cReduc-
tion

Weight PoF Filter PoF

{15,20} 0,0166 0,01730,01730,0173 0,01770,01770,0177 0,0021 0,0167 0,01760,01760,0176 0,01800,01800,0180 0,0027
{2,7} 0,0166 0,0164 0,0171 0,01690,01690,0169 0,0167 0,0167 0,0173 0,01720,01720,0172

Valores da MAP para o fator de combinação α = 1

Granul.
MAP@5 MAP@10

IBCF
cReduc-

tion
Weight PoF Filter PoF IBCF

cReduc-
tion

Weight PoF Filter PoF

{15,20} 0,0166 0,01610,01610,0161 0,01700,01700,0170 0,0006 0,0167 0,01620,01620,0162 0,01700,01700,0170 0,0006
{2,7} 0,0166 0,0131 0,0142 0,01510,01510,0151 0,0167 0,0132 0,0143 0,01520,01520,0152

tados foram tão bons quanto os resultados dos experimentos com as entidades nomeadas.

Portanto, os algoritmos de recomendação senśıveis ao contexto apresentaram melhores

resultados, com significância estat́ıstica, que o algoritmo IBCF na maior parte dos casos.

Apenas o algoritmo Filter PoF não apresentou bons resultados em alguns casos.

Quanto às granularidades, os algoritmos cReduction e Weight PoF foram melhores

na granularidade {15,20} e o Filter PoF, na granularidade {2,7}, para todos os valores

de fator de combinação. Quanto aos fatores de combinação, os algoritmos cReduction e

Weight PoF apresentaram melhores resultados no fator α = 0, 5 (50% dos termos e 50%

da bag-of-words tradicional), enquanto que o algoritmo Filter PoF, apresentou o melhor

resultado no fator de combinação α = 0 (somente bag-of-words tradicional).

Por fim, na Tabela 5.6, estão apresentados os melhores resultados do Quarto Expe-

rimento, o último desta avaliação. Neste experimento, utilizando os tópicos extráıdos

das hierarquias de tópicos constrúıdas com os textos das páginas do Dicionário Informal e

com os termos extráıdos, os resultados foram melhores que os experimentos do Dicionário

Informal considerando as entidades nomeadas como informação privilegiada. Pode-se ob-

servar mais casos nos quais os algoritmos senśıveis ao contexto apresentaram resultados

melhores que o IBCF com significância estat́ıstica.

Com relação às granularidades, os algoritmos cReduction e Weight PoF apresentaram

melhores resultados na granularidade {50,100} para os fatores de combinação α = 0,

α = 0, 3, α = 0, 5 e α = 0, 7. Já para o fator 1, os melhores resultados de ambos
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Tabela 5.5: Resultados Selecionados do Terceiro Experimento
Valores da MAP para o fator de combinação α = 0

Granul.
MAP@5 MAP@10

IBCF
cReduc-

tion
Weight PoF Filter PoF IBCF

cReduc-
tion

Weight PoF Filter PoF

{15,20} 0,2991 0,38020,38020,3802∗ 0,40490,40490,4049∗ 0,3240∗ 0,3089 0,38740,38740,3874∗ 0,41100,41100,4110∗ 0,3262∗
{2,7} 0,2991 0,3392∗ 0,4024∗ 0,43140,43140,4314∗ 0,3089 0,3470∗ 0,4088∗ 0,43220,43220,4322∗

Valores da MAP para o fator de combinação α = 0, 3

Granul.
MAP@5 MAP@10

IBCF
cReduc-

tion
Weight PoF Filter PoF IBCF

cReduc-
tion

Weight PoF Filter PoF

{15,20} 0,2991 0,39230,39230,3923∗ 0,43610,43610,4361∗ 0,3066 0,3089 0,39870,39870,3987∗ 0,44200,44200,4420∗ 0,3082
{2,7} 0,2991 0,3195∗ 0,3768∗ 0,41870,41870,4187∗ 0,3089 0,3291∗ 0,3849∗ 0,42010,42010,4201∗

Valores da MAP para o fator de combinação α = 0, 5

Granul.
MAP@5 MAP@10

IBCF
cReduc-

tion
Weight PoF Filter PoF IBCF

cReduc-
tion

Weight PoF Filter PoF

{15,20} 0,2991 0,41350,41350,4135∗ 0,44790,44790,4479∗ 0,2801 0,3089 0,41890,41890,4189∗ 0,45250,45250,4525∗ 0,2818
{2,7} 0,2991 0,3287∗ 0,3826∗ 0,39650,39650,3965∗ 0,3089 0,3374∗ 0,3898∗ 0,39830,39830,3983∗

Valores da MAP para o fator de combinação α = 0, 7

Granul.
MAP@5 MAP@10

IBCF
cReduc-

tion
Weight PoF Filter PoF IBCF

cReduc-
tion

Weight PoF Filter PoF

{15,20} 0,2991 0,37330,37330,3733∗ 0,40480,40480,4048∗ 0,3498 0,3089 0,38120,38120,3812∗ 0,41200,41200,4120∗ 0,3514
{2,7} 0,2991 0,3384∗ 0,3925∗ 0,38160,38160,3816∗ 0,3089 0,3454∗ 0,3978∗ 0,38170,38170,3817∗

Valores da MAP para o fator de combinação α = 1

Granul.
MAP@5 MAP@10

IBCF
cReduc-

tion
Weight PoF Filter PoF IBCF

cReduc-
tion

Weight PoF Filter PoF

{15,20} 0,2991 0,34490,34490,3449∗ 0,37090,37090,3709∗ 0,2922 0,3089 0,35250,35250,3525∗ 0,37730,37730,3773∗ 0,2922
{2,7} 0,2991 0,3213∗ 0,3724∗ 0,40610,40610,4061∗ 0,3089 0,3304∗ 0,3798∗ 0,40730,40730,4073∗

algoritmos ocorreram na granularidade {15,20}. O algoritmo Filter PoF, teve melhores

resultados, para a maior parte dos fatores de combinação, na granularidade {2,7}, sendo

que para o fator 1, seu melhor resultado ocorreu na granularidade {15,20}.
Analisando os fatores de combinação, os melhores resultados dos algoritmos cReduction

e Weight PoF, foram obtidos no fator 1 (considerando apenas os termos extráıdos). Já

para o algoritmo Filter PoF, o melhor resultado foi obtido no fator 0,7 (70% dos termos

e 30% da bag-of-words tradicional).

5.6.2 Avaliação Considerando o Baseline Metodológico

Na segunda avaliação foi considerado como comparativo o baseline “metodológico”,

implementado neste trabalho. Tal baseline extrai dois tipos principais de informações de

contexto: “Dias da Semana”e“Estações do Ano”. Uma śıntese dos experimentos realizados

nesta avaliação é apresentada na Tabela 5.7. Para cada experimento, foram feitas as

seguintes comparações (lembrando que MAP MET representa os valores da medida MAP

calculados para o baseline “metodológico” e apenas MAP, representa os valores da medida

calculados para o método proposto):

• MAPcReduction x MAP METcReduction ;

• MAPDaV I−BEST x MAP METDaV I−BEST ;

75



Tabela 5.6: Resultados Selecionados do Quarto Experimento
Valores da MAP para o fator de combinação α = 0

Granul.
MAP@5 MAP@10

IBCF
cReduc-

tion
Weight PoF Filter PoF IBCF

cReduc-
tion

Weight PoF Filter PoF

{50,100} 0,0166 0,02340,02340,0234 0,02340,02340,0234 0,0059 0,0167 0,02360,02360,0236 0,02360,02360,0236 0,0062
{2,7} 0,0166 0,0148 0,0151 0,01320,01320,0132 0,0167 0,0149 0,0152 0,01330,01330,0133

Valores da MAP para o fator de combinação α = 0, 3

Granul.
MAP@5 MAP@10

IBCF
cReduc-

tion
Weight PoF Filter PoF IBCF

cReduc-
tion

Weight PoF Filter PoF

{50,100} 0,0166 0,02890,02890,0289∗ 0,03080,03080,0308∗ 0,0121 0,0167 0,02920,02920,0292∗ 0,03110,03110,0311∗ 0,0124
{2,7} 0,0166 0,0182 0,0185 0,01940,01940,0194 0,0167 0,0183 0,0186 0,01960,01960,0196

Valores da MAP para o fator de combinação α = 0, 5

Granul.
MAP@5 MAP@10

IBCF
cReduc-

tion
Weight PoF Filter PoF IBCF

cReduc-
tion

Weight PoF Filter PoF

{50,100} 0,0166 0,02890,02890,0289∗ 0,03080,03080,0308∗ 0,0121 0,0167 0,02920,02920,0292 0,03110,03110,0311 0,0124
{2,7} 0,0166 0,02118 0,0225∗ 0,02130,02130,0213 0,0167 0,0219 0,0225 0,02130,02130,0213

Valores da MAP para o fator de combinação α = 0, 7

Granul.
MAP@5 MAP@10

IBCF
cReduc-

tion
Weight PoF Filter PoF IBCF

cReduc-
tion

Weight PoF Filter PoF

{50,100} 0,0166 0,02750,02750,0275∗ 0,02750,02750,0275∗ 0,0136 0,0167 0,02780,02780,0278∗ 0,02780,02780,0278∗ 0,0138
{2,7} 0,0166 0,0216 0,0221∗ 0,02620,02620,0262∗ 0,0167 0,0217 0,0223∗ 0,02630,02630,0263∗

Valores da MAP para o fator de combinação α = 1

Granul.
MAP@5 MAP@10

IBCF
cReduc-

tion
Weight PoF Filter PoF IBCF

cReduc-
tion

Weight PoF Filter PoF

{15,20} 0,0166 0,03750,03750,0375∗ 0,03750,03750,0375∗ 0,02370,02370,0237 0,0167 0,03780,03780,0378∗ 0,03780,03780,0378∗ 0,02370,02370,0237

• MAPFilterPoF x MAP METFilterPoF ;

• MAPWeightPoF x MAP METWeightPoF .

Tabela 5.7: Experimentos Realizados Considerando o Baseline “Metodológico”

Experimentos
Base de Dados Informação Privilegiada

Informação Extráıda
pelo Baseline

“Metodológico‘”

Embrapa
Dicionário
Informal

Entidades
Nomeadas

Termos
Dias da
Semana

Estações do
Ano

Primeiro X X X

Segundo X X X

Terceiro X X X

Quarto X X X

Quinto X X X

Sexto X X X

Sétimo X X X

Oitavo X X X

Em todos os experimentos, como forma de resumir a vasta quantidade de resultados, foi

selecionado apenas o fator de combinação que apresentou os melhores resultados para cada

caso. As tabelas completas dos resultados desta segunda avaliação podem ser consultadas

no Apêndice B.

Na Tabela 5.8, são apresentados os resultados do Primeiro Experimento para o fator

de combinação α = 0. Nesse experimento, foram avaliadas as recomendações geradas
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pelos sistemas de recomendação senśıveis ao contexto, utilizando os tópicos extráıdos

das hierarquias de tópicos constrúıdas com os textos das páginas da Embrapa e com as

entidades nomeadas. Como baseline, foram utilizados os mesmo algoritmos senśıveis ao

contexto, porém considerando a informação de contexto “Dias da Semana”.

Neste experimento, apenas o algoritmo Filter PoF apresentou ganhos relevantes so-

bre o baseline. Tais ganhos são observados em todas as granularidades para o fator de

combinação 0. Os algoritmos cReduction e Weight PoF apresentaram valores de MAP,

melhores que o baseline, mas sem significância estat́ıstica, na granularidade {15,20} para

o fator de combinação α = 0.

Tabela 5.8: Resultados do Primeiro Experimento para o Fator de Combinação α = 0
Valores da MAP para o fator de combinação α = 0

Granul.
cReduction DaVI-BEST

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline cReduction Baseline cReduction Baseline DaVI-
BEST

Baseline DaVI-
BEST

{50,100} 0,3940 0,3497 0,3864 0,3441 0,3894 0,3512 0,3958 0,3597
{15,20} 0,3940 0,38240,38240,3824 0,3864 0,38940,38940,3894 0,3894 0,38240,38240,3824 0,3958 0,38940,38940,3894
{10,50} 0,3940 0,3221 0,3864 0,3246 0,3894 0,3209 0,3958 0,3289
{2,7} 0,3940 0,3153 0,3864 0,3229 0,3894 0,3153 0,3958 0,3229

Granul.
Filter PoF Weight PoF

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline Filter
PoF

Baseline Filter
PoF

Baseline Weight
PoF

Baseline Weight
PoF

{50,100} 0,1224 0,2117∗ 0,1269 0,2133∗ 0,3991 0,3678 0,4055 0,3755
{15,20} 0,1224 0,3647∗ 0,1269 0,3654∗ 0,3991 0,42440,42440,4244 0,4055 0,42860,42860,4286
{10,50} 0,1224 0,2403∗ 0,1269 0,2416∗ 0,3991 0,3464 0,4055 0,3538
{2,7} 0,1224 0,40750,40750,4075∗ 0,1269 0,40900,40900,4090∗ 0,3991 0,3763 0,4055 0,3824

Os resultados do Segundo Experimento estão relacionados na Tabela 5.9. Neste

experimento é comparado o uso dos tópicos com entidades nomeadas com o uso das

“Estações do Ano” extráıdas pelo baseline “metodológico”.

Os resultados foram mais satisfatórios do que no experimento anterior, pois desta

vez existem mais casos nos quais os algoritmos senśıveis ao contexto tiveram melhor

desempenho utilizando o contexto extráıdo pelo método proposto neste trabalho, do que

utilizando “Estações do Ano” como informação contextual. Novamente, considerando o

fator de combinação α = 0, os algoritmos Filter PoF e Weight PoF, apresentaram valores

melhores, estatisticamente, que o baseline em praticamente todas as granularidades. Já os

algoritmos cReduction e DaVI-BEST, foram melhores que o baseline nas granularidades

{15,20} e {50,100}.
Na Tabela 5.10, são apresentados os resultados do Terceiro Experimento para o

fator de combinação α = 0. Como observado na Tabela 5.7, neste experimento é utilizada

a base da Embrapa e é comparado o uso dos tópicos com os termos do domı́nio, com o

uso da informação de contexto “Dias da Semana”, extráıda pelo baseline “metodológico”

Neste experimento, novamente o algoritmo Filter PoF apresentou ganhos estatistica-

mente relevantes sobre o baseline em todas as granularidades para o fator de combinação

α = 0. O algoritmo Weight PoF apresentou valores de MAP melhores que o baseline,
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Tabela 5.9: Resultados do Segundo Experimento para o Fator de Combinação α = 0
Valores da MAP para o fator de combinação α = 0

Granul.
cReduction DaVI-BEST

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline cReduction Baseline cReduction Baseline DaVI-
BEST

Baseline DaVI-
BEST

{50,100} 0,3089 0,3497∗ 0,3281 0,3441∗ 0,3131 0,3512∗ 0,3254 0,3597∗
{15,20} 0,3089 0,38240,38240,3824∗ 0,3281 0,38940,38940,3894∗ 0,3131 0,38240,38240,3824∗ 0,3254 0,38940,38940,3894∗
{10,50} 0,3089 0,3221 0,3281 0,3246 0,3131 0,3209 0,3254 0,3289
{2,7} 0,3089 0,3153 0,3281 0,3229 0,3131 0,3153 0,3254 0,3229

Granul.
Filter PoF Weight PoF

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline Filter
PoF

Baseline Filter
PoF

Baseline Weight
PoF

Baseline Weight
PoF

{50,100} 0,1713 0,2117∗ 0,1831 0,2133∗ 0,3201 0,3678∗ 0,3324 0,3755∗
{15,20} 0,1713 0,3647∗ 0,1831 0,3654∗ 0,3201 0,42440,42440,4244∗ 0,3324 0,42860,42860,4286∗
{10,50} 0,1713 0,2403∗ 0,1831 0,2416∗ 0,3201 0,3464∗ 0,3324 0,3538
{2,7} 0,1713 0,40750,40750,4075∗ 0,1831 0,40900,40900,4090∗ 0,3201 0,3763∗ 0,3324 0,3824∗

mas sem significância estat́ıstica, nas granularidades {15,20} e {2,7}.

Tabela 5.10: Resultados do Terceiro Experimento para o Fator de Combinação α = 0
Valores da MAP para o fator de combinação α = 0

Granul.
cReduction DaVI-BEST

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline cReduction Baseline cReduction Baseline DaVI-
BEST

Baseline DaVI-
BEST

{50,100} 0,3940 0,3017 0,3864 0,3042 0,3894 0,3022 0,3958 0,3120
{15,20} 0,3940 0,38020,38020,3802 0,3864 0,38740,38740,3874 0,3894 0,38020,38020,3802 0,3958 0,38740,38740,3874
{10,50} 0,3940 0,3447 0,3864 0,3497 0,3894 0,3447 0,3958 0,3526
{2,7} 0,3940 0,3392 0,3864 0,3470 0,3894 0,3392 0,3958 0,3470

Granul.
Filter PoF Weight PoF

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline Filter
PoF

Baseline Filter
PoF

Baseline Weight
PoF

Baseline Weight
PoF

{50,100} 0,1224 0,1908∗ 0,1269 0,1922∗ 0,3991 0,3210 0,4055 0,3305
{15,20} 0,1224 0,3240∗ 0,1269 0,3262∗ 0,3991 0,40490,40490,4049 0,4055 0,41100,41100,4110
{10,50} 0,1224 0,2591∗ 0,1269 0,2606∗ 0,3991 0,3751 0,40551 0,3823
{2,7} 0,1224 0,43140,43140,4314∗ 0,1269 0,43220,43220,4322∗ 0,3991 0,4024 0,4055 0,4088

Assim como no experimento anterior, no Quarto Experimento também foram ava-

liadas as recomendações geradas pelos sistemas de recomendação senśıveis ao contexto,

utilizando os tópicos extráıdos das hierarquias de tópicos constrúıdas com os textos das

páginas da Embrapa e com os termos extráıdos, porém, como baseline, foram utilizados os

mesmos algoritmos senśıveis ao contexto considerando a informação de contexto“Estações

do Ano”. Na Tabela 5.11, são apresentados os resultados do Quarto Experimento para

o fator de combinação α = 0.

Neste experimento, o algoritmo Filter PoF apresentou ganhos estatisticamente rele-

vantes sobre o baseline em todas as granularidades para o fator de combinação α = 0.

O algoritmo Weight PoF apresentou valores de MAP melhores, estatisticamente, que o

baseline, em quase todas as granularidades, com exceção da granularidade {50,100}. Os

valores de MAP@5 para o algoritmo cReduction, também foram melhores que os resultados

do baseline nas granularidades {2,7}, {10,50} e {15,20}.
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Tabela 5.11: Resultados do Quarto Experimento para o Fator de Combinação α = 0
Valores da MAP para o fator de combinação α = 0

Granul.
cReduction DaVI-BEST

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline cReduction Baseline cReduction Baseline DaVI-
BEST

Baseline DaVI-
BEST

{50,100} 0,3089 0,3017 0,3281 0,3042 0,3131 0,3022 0,3254 0,3120
{15,20} 0,3089 0,38020,38020,3802∗ 0,3281 0,38740,38740,3874∗ 0,3131 0,38020,38020,3802∗ 0,3254 0,38740,38740,3874∗
{10,50} 0,3089 0,3447∗ 0,3281 0,3491 0,3131 0,3446803 0,3254 0,3526
{2,7} 0,3089 0,3392∗ 0,3281 0,3470 0,3131 0,3392 0,3254 0,3470

Granul.
Filter PoF Weight PoF

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline Filter
PoF

Baseline Filter
PoF

Baseline Weight
PoF

Baseline Weight
PoF

{50,100} 0,1713 0,1908∗ 0,1831 0,1922∗ 0,3201 0,3210 0,3324 0,3305
{15,20} 0,1713 0,3240∗ 0,1831 0,3262∗ 0,3201 0,40490,40490,4049∗ 0,3324 0,41100,41100,4110∗
{10,50} 0,1713 0,2591∗ 0,1831 0,2606∗ 0,3201 0,3751∗ 0,3324 0,3823∗
{2,7} 0,1713 0,43140,43140,4314∗ 0,1831 0,43220,43220,4322∗ 0,3201 0,4024∗ 0,3324 0,4088∗

No Quinto Experimento, considerando a base do Dicionário Informal, foi utilizada

a informação de contexto “Dias da Semana” nos algoritmos senśıveis ao contexto para

comparar o uso desta informação com o uso dos tópicos extráıdos pelo método proposto

neste trabalho. Na Tabela 5.12, são apresentados os resultados deste experimento para o

fator de combinação α = 0, 3.

Neste experimento, apenas o algoritmo Filter PoF apresentou ganhos estatisticamente

relevantes sobre o baseline. Tais ganhos são observados na granularidade {2,7} para o fator

de combinação α = 0, 3. Os demais algoritmos apresentaram melhores resultados do que

o baseline em alguns casos, porém em nenhum deles com relevância estat́ıstica.

Tabela 5.12: Resultados do Quinto Experimento para o Fator de Combinação α = 0, 3
Valores da MAP para o fator de combinação α = 0, 3

Granul.
cReduction DaVI-BEST

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline cReduction Baseline cReduction Baseline DaVI-
BEST

Baseline DaVI-
BEST

{50,100} 0,0169 0,01950,01950,0195 0,0175 0,02090,02090,0209 0,0169 0,01950,01950,0195 0,0169 0,02090,02090,0209
{15,20} 0,0169 0,0077 0,0175 0,0089 0,0169 0,0096 0,0169 0,0105
{10,50} 0,0169 0,0178 0,0175 0,0181 0,0169 0,0178 0,0169 0,0181
{2,7} 0,0169 0,0189 0,0175 0,0190 0,0169 0,0189 0,0169 0,0190

Granul.
Filter PoF Weight PoF

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline Filter
PoF

Baseline Filter
PoF

Baseline Weight
PoF

Baseline Weight
PoF

{50,100} 0,0085 0,0074 0,0086 0,0089 0,0167 0,0195 0,0168 0,02090,02090,0209
{15,20} 0,0085 0,0019 0,0086 0,0035 0,0167 0,0107 0,0168 0,0117
{10,50} 0,0085 0,0027 0,0086 0,0030 0,0167 0,0183 0,0168 0,0185
{2,7} 0,0085 0,02280,02280,0228∗ 0,0086 0,02290,02290,0229∗ 0,0167 0,01960,01960,0196 0,0168 0,0197

Os resultados do Sexto Experimento estão relacionados na Tabela 5.13. Neste

experimento é utilizada a base do Dicionário Informal e é avaliado o uso dos tópicos com

entidades nomeadas. Como baseline, foram utilizados os algoritmos senśıveis ao contexto

considerando a informação de contexto “Estações do Ano”. Esses resultados são quase

equivalentes aos resultados do experimento anterior, apenas o Filter PoF apresentou
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ganhos estatisticamente relevantes sobre o baseline na granularidade {2,7} para o fator

de combinação α = 0, 3. Os demais algoritmos apresentaram melhores resultados do que

o baseline em alguns casos, porém em nenhum deles com relevância estat́ıstica.

Tabela 5.13: Resultados do Sexto Experimento para o Fator de Combinação α = 0, 3
Valores da MAP para o fator de combinação α = 0, 3

Granul.
cReduction DaVI-BEST

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline cReduction Baseline cReduction Baseline DaVI-
BEST

Baseline DaVI-
BEST

{50,100} 0,0157 0,01950,01950,0195 0,0163 0,02090,02090,0209 0,0163 0,01950,01950,0195 0,0164 0,02090,02090,0209
{15,20} 0,0157 0,0077 0,0163 0,0089 0,0163 0,0096 0,0164 0,0105
{10,50} 0,0157 0,0178 0,0163 0,0181 0,0163 0,0178 0,0164 0,0181
{2,7} 0,0157 0,0189 0,0163 0,0190 0,0163 0,0189 0,0164 0,0190

Granul.
Filter PoF Weight PoF

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline Filter
PoF

Baseline Filter
PoF

Baseline Weight
PoF

Baseline Weight
PoF

{50,100} 0,0077 0,0074 0,0078 0,0089 0,0162 0,0195 0,0163 0,02090,02090,0209
{15,20} 0,0077 0,0019 0,0078 0,0035 0,0162 0,0107 0,0163 0,0117
{10,50} 0,0077 0,0027 0,0078 0,0030 0,0162 0,0183 0,0163 0,0185
{2,7} 0,0077 0,02280,02280,0228∗ 0,0078 0,02290,02290,0229∗ 0,0162 0,01960,01960,0196 0,0163 0,0197

Na Tabela 5.14, são apresentados os resultados do Sétimo Experimento para o fa-

tor de combinação α = 1. Foram avaliadas as recomendações geradas pelos sistemas de

recomendação senśıveis ao contexto, utilizando os tópicos extráıdos das hierarquias de

tópicos constrúıdas com os textos das páginas do Dicionário Informal e com os termos ex-

tráıdos. Como baseline, foram utilizados os algoritmos senśıveis ao contexto considerando

a informação de contexto “Dias da Semana”.

Neste experimento, observa-se mais casos nos quais houve ganhos estat́ıstico sobre o

baseline. Os algoritmos cReduction, DaVI-BEST e Weight PoF apresentaram valores

de MAP, melhores que o baseline, com significância estat́ıstica, na granularidade {15,20}
para o fator de combinação 1. Para o algoritmo Filter PoF ocorre a mesma situação,

porém na granularidade {2,7}.

Tabela 5.14: Resultados do Sétimo Experimento para o fator de combinação α = 1
Valores da MAP para o fator de combinação α = 1

Granul.
cReduction DaVI-BEST

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline cReduction Baseline cReduction Baseline DaVI-
BEST

Baseline DaVI-
BEST

{50,100} 0,0169 0,0153 0,0175 0,0157 0,0169 0,0153 0,0169 0,0157
{15,20} 0,0169 0,03750,03750,0375∗ 0,0175 0,03780,03780,0378∗ 0,0169 0,03750,03750,0375∗ 0,0169 0,03070,03070,0307∗
{10,50} 0,0169 0,0153 0,0175 0,0156 0,0169 0,0153 0,0169 0,0120
{2,7} 0,0169 0,0170 0,0175 0,0171 0,0169 0,0198 0,0169 0,0189

Granul.
Filter PoF Weight PoF

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline Filter
PoF

Baseline Filter
PoF

Baseline Weight
PoF

Baseline Weight
PoF

{50,100} 0,0085 0,0062 0,0086 0,0065 0,0167 0,0153 0,0168 0,0159
{15,20} 0,0085 0,02370,02370,0237 0,0086 0,02370,02370,0237 0,0167 0,03750,03750,0375∗ 0,0168 0,03780,03780,0378∗
{10,50} 0,0085 0,0069 0,0086 0,0072 0,0167 0,0157 0,0168 0,0161
{2,7} 0,0085 0,0171∗ 0,0086 0,0172∗ 0,0167 0,0184 0,0168 0,0185
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Por fim, os resultados do Oitavo Experimento são apresentados na Tabela 5.15.

Neste experimento foram avaliados os tópicos com termos extráıdos da base do Dicionário

Informal. Como baseline, foram utilizados os algoritmos senśıveis ao contexto conside-

rando a informação de contexto “Estações do Ano”.

Os algoritmos cReduction, DaVI-BEST e Weight PoF apresentaram valores de MAP,

melhores que o baseline, com significância estat́ıstica, na granularidade {15,20} para o

fator de combinação α = 1 e, para o algoritmo Filter PoF ocorre a mesma situação,

porém na granularidade {2,7}.

Tabela 5.15: Resultados do Oitavo Experimento para o Fator de Combinação α = 1
Valores da MAP para o fator de combinação α = 1

Granul.
cReduction DaVI-BEST

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline cReduction Baseline cReduction Baseline DaVI-
BEST

Baseline DaVI-
BEST

{50,100} 0,0157 0,0153 0,0163 0,0157 0,0163 0,0153 0,0164 0,0157
{15,20} 0,0157 0,03750,03750,0375∗ 0,0163 0,03780,03780,0378∗ 0,0162 0,03750,03750,0375∗ 0,0167 0,03070,03070,0307
{10,50} 0,0157 0,0153 0,0163 0,0156 0,0163 0,0153 0,0164 0,0120
{2,7} 0,0157 0,0170 0,0163 0,0171 0,0163 0,0198 0,0164 0,0189

Granul.
Filter PoF Weight PoF

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline Filter
PoF

Baseline Filter
PoF

Baseline Weight
PoF

Baseline Weight
PoF

{50,100} 0,0077 0,0062 0,0078 0,0065 0,0162 0,0153 0,0163 0,0159
{15,20} 0,0077 0,02370,02370,0237 0,0078 0,02370,02370,0237 0,0162 0,03750,03750,0375 0,0163 0,03780,03780,0378
{10,50} 0,0077 0,0069 0,0078 0,0072 0,0162 0,0157 0,0163 0,0161
{2,7} 0,0077 0,0171∗ 0,0078 0,0172∗ 0,0162 0,0184 0,0163 0,0185

5.7 Análise Geral da Utilização do Contexto Extráıdo

De modo geral, os resultados dos experimentos foram muito satisfatórios e demons-

traram que o uso do contexto extráıdo pelo método proposto neste mestrado ocasionou

melhores recomendações (considerando o valor da medida MAP) na maioria dos casos.

Os resultados dos experimentos com a base do Dicionário Informal, tanto não utilizando

(IBCF) quanto utilizando o contexto extráıdo, não foram tão bons quanto os resultados

com a base da Embrapa. Isso deve-se às caracteŕısticas particulares das bases. A base do

Dicionário Informal, além de apresentar muitos usuários que fizeram poucos acessos às pá-

ginas da Web, o conteúdo textual destas páginas é composto por textos curtos e utilizando

pouca informação textual, a qualidade das hierarquias de tópicos pode ser influenciada

negativamente.

Analisando os resultados por algoritmo, o cReduction e o Weight PoF tiveram bom

desempenho, sendo o algoritmo Weight PoF o que apresentou os melhores resultados. Os

resultados do algoritmo DaVI-BEST, foram, nos primeiros experimentos, equivalentes ao

IBCF, o que mostra que não houve melhora, para esse algoritmo, utilizando o contexto

extráıdo pelo método proposto neste trabalho. Para o algoritmo Filter PoF, os resultados

não foram tão bons, e em vários casos não conseguiram ficar acima do IBCF. Isso deve-se,

81



talvez, ao valor da probabilidade utilizado para filtrar as recomendações, que pode ter sido

alto para as bases consideradas ocasionando a eliminação de recomendações que poderiam

ser importantes para os resultados finais.

Nos experimentos realizados com a base da Embrapa os resultados foram bons, com

muitos casos (a maioria deles) melhores que o baseline IBCF. Os resultados com a utiliza-

ção de entidades nomeadas como informação privilegiada, foram próximos dos resultados

utilizando os termos do domı́nio, entretanto, com a utilização dos termos, foi maior o nú-

mero de casos nos quais a utilização do contexto gerou melhores resultados que o baseline

IBCF. Com relação ao peso dado às informações privilegiadas, isto é, ao valor do fator de

combinação α, sendo as entidades nomeadas as informações privilegiadas, os algoritmos

apresentaram melhores resultados para o α = 0, 7, isto é, quando foi considerado 70% das

entidades, como pode ser observado nos gráficos da Figura 5.6, constrúıdos para as quatro

configurações de granularidade. Na mesma figura, nota-se que os fatores de granularidade

com melhores resultados foram {15,20} para cReduction e Weight PoF e {2,7} para Filter

PoF, ou seja, os dois primeiros algoritmos tiveram um melhor desempenho quando foram

considerados menos tópicos, sendo eles mais gerais, e o algoritmo Filter PoF, teve melhor

desempenho com mais tópicos, sendo eles mais espećıficos. Essa análise foi obtida a partir

dos resultados da Tabela A.1.

Figura 5.6: Gráficos dos valores da MAP@10 para o experimento dos tópicos com enti-
dades nomeadas da base da Embrapa e considerando o baseline IBCF. I - Granularidade
{2,7}; II - Granularidade {10,50}; III - Granularidade {15,20} e IV - Granularidade
{50,100}.

Observando a Figura 5.7, cujos gráficos foram constrúıdos considerando os resultados

da Tabela A.3, nota-se que, quando foram utilizados os termos como informação privile-

giada, os algoritmos cReduction e Weight PoF tiveram melhor desempenho no fator de
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combinação α = 0, 5 (50% da informação técnica e 50% dos termos). O padrão observado

para os fatores de combinação com as entidades nomeadas, também foi observado com

os termos, ou seja, os algoritmos cReduction e Weight PoF apresentaram melhor desem-

penho na granularidade {15,20}, enquanto o algoritmo Filter PoF apresentou melhores

resultados na granularidade {2,7}.

Figura 5.7: Gráficos dos valores da MAP@10 para o experimento dos tópicos com ter-
mos da base da Embrapa e considerando o baseline IBCF. I - Granularidade {2,7}; II -
Granularidade {10,50}; III - Granularidade {15,20} e IV - Granularidade {50,100}.

Nos experimentos realizados com a base do Dicionário Informal, como já mencio-

nado, os resultados não foram tão bons quanto os resultados com a base da Embrapa.

Considerando as resultados das entidades nomeadas como informação privilegiada, foram

constrúıdos os gráficos da Figura 5.8 utilizando os dados da Tabela A.2. Observando

esses gráficos, nota-se que não houve casos com resultados melhores, com significância

estat́ıstica, que o IBCF, sendo o melhor dos casos a configuração de granularidade {2,7}.
Analisando o valor do α, considerando as entidades nomeadas (Figura 5.8), o melhor α

foi igual a 0,3 para os três algoritmos de recomendação (30% das entidades nomeadas).

Considerando os termos (Figura 5.9 - dados Tabela A.4), os algoritmos cReduction e Fil-

ter PoF, tiveram melhor desempenho com α = 0, 5 (50% dos termos), enquanto que para

o algoritmo Filter PoF, o melhor fator foi α = 0, 7 (70% dos termos). Na maioria dos

casos, os fatores de granularidade com melhores resultados foram {15,20} para cReduction

e Weight PoF e {2,7} para Filter PoF, assim como ocorreu nos experimentos com a base

da Embrapa.

Para o segundo conjunto de experimentos, nos quais comparou-se o método proposto

neste trabalho com o baseline metodológico, os resultados também foram bons, já que

os resultados para o uso do contexto extráıdo pelo método proposto foram melhores ou
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Figura 5.8: Gráficos dos valores da MAP@10 para o experimento dos tópicos com en-
tidades nomeadas da base do Dicionário Informal e considerando o baseline IBCF. I -
Granularidade {2,7}; II - Granularidade {10,50}; III - Granularidade {15,20} e IV - Gra-
nularidade {50,100}.

Figura 5.9: Gráficos dos valores da MAP@10 para o experimento dos tópicos com termos
da base do Dicionário Informal e considerando o baseline IBCF. I - Granularidade {2,7};
II - Granularidade {10,50}; III - Granularidade {15,20} e IV - Granularidade {50,100}.
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equivalentes aos resultados do baseline “metodológico”. Foram muitas as comparações e

os experimentos, mas de modo geral, o algoritmo Filter PoF, utilizando o contexto ex-

tráıdo pelo método proposto, foi o algoritmo que mais apresentou ganhos sobre o baseline

“metodológico”. Na Figura 5.10, estão ilustrados os gráficos constrúıdos para o fator de

combinação α = 0 utilizando alguns dados das Tabelas B.2, B.4, B.6 e B.8, no qual foram

apresentados os melhores resultados nos experimentos realizados com a base da Embrapa,

tanto considerando as entidades nomeadas, quanto os termos. Observa-se que, os melho-

res resultados para os algoritmos Weight PoF, cReduction e DaVI-BEST ocorreram na

configuração de granularidade {15,20}, já para o algoritmo Filter PoF o mesmo ocorreu

na granularidade {2,7}. Embora o baseline tenha apresentado resultados melhores em

alguns casos, não houve diferença estatisticamente relevante sobre o método proposto.

Figura 5.10: Gráficos dos valores de MAP@10 para os experimentos com os tópicos da
base da Embrapa, considerando o baseline “metodológico” e o fator de combinação α = 0.

Para a base da Embrapa foi posśıvel construir gráficos que agregam os resultados tanto

dos tópicos com entidades nomeadas, quanto dos tópicos com termos, já que o valor de

melhor α foi o mesmo para ambas as informações privilegiadas. Para a base do Dicionário

Informal o mesmo não foi posśıvel, sendo portanto constrúıdos dois gráficos, um para

cada informação privilegiada. Na Figura 5.11 (dados das Tabelas B.10 e B.12), podem ser

analisados os gráficos dos experimentos com o Dicionário Informal considerando os tópicos

com as entidades nomeadas, e fator de combinação α = 0, 3, que foi o melhor fator para

esses experimentos. Os algoritmos Weight PoF, cReduction e DaVI-BEST, apresentaram

melhor desempenho na granularidade {50,100} e o algoritmo Filter PoF, mais uma vez,

na granularidade {2,7}.
Considerando os tópicos com termos e ainda a base do Dicionário Informal, na Fi-

gura 5.12, na qual estão ilustrados os gráficos dos resultados para o fator de combinação
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Figura 5.11: Gráficos dos valores de MAP@10 para os experimentos com os tópicos com
entidades da base do Dicionário Informal, considerando o baseline “metodológico”e o fator
de combinação α = 0, 3.

α = 1 (dados nas Tabelas B.14 e B.16), pode-se notar que o algortimo Filter PoF apre-

sentou, novamente, melhores resultados na granularidade {2,7}, enquanto que os outros

algoritmos foram melhores na granularidade {15,20}.

Figura 5.12: Gráficos dos valores de MAP@10 para os experimentos com os tópicos com
termos da base do Dicionário Informal, considerando o baseline “metodológico” e o fator
de combinação α = 1.
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5.8 Considerações Finais

Neste caṕıtulo foi apresentada a avaliação do método proposto neste trabalho. Foram

realizadas todas as etapas propostas no Caṕıtulo 4, começando com o pré-processamento

das duas bases de logs de acessos (Embrapa e Dicionário Informal) e finalizando com a

avaliação das recomendações geradas utilizando o contexto extráıdo pelo método proposto.

A avaliação foi conduzida de forma offline, utilizando, como comparativo, dois baselines :

o algoritmo IBCF e o baseline metodológico implementado neste trabalho. Para a análise

comparativa é calculada a medida MAP para as recomendações geradas utilizando o con-

texto extráıdo pelo método proposto neste trabalho, para as recomendações geradas pelo

algoritmo IBCF (sem contexto) e para as recomendações geradas utilizando os dois tipos

de informações extráıdas pelo baseline metodológico. Dessa forma, a MAP do método

proposto é comparada com a MAP do IBCF e com a MAP do baseline metodológico.

Os resultados demonstraram que o uso do contexto extráıdo pelo método proposto

em sistemas de recomendações senśıveis ao contexto, tende a gerar recomendações mais

precisas do que as recomendações geradas sem o uso de contexto. Comparando com

outras formas de contexto, como a informações de “Estações do Ano” e “Dias da Semana”,

o método deste mestrado se mostra equivalente ou melhor.

No próximo caṕıtulo são apresentadas as conclusões desta pesquisa, incluindo contri-

buições e trabalhos futuros.
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Caṕıtulo

6
Conclusão

Neste trabalho foi apresentado o processo proposto para extração de informações con-

textuais de páginas Web, para serem utilizadas em sistemas de recomendações senśıveis

ao contexto. Tal processo consiste em quatro etapas, que são elas: Pré-Processamento

da Base de Logs, Método Proposto para Extração do Contexto, Utilização do Contexto e

Avaliação.

• Primeira Etapa (Pré-Processamento da Base de Logs) - de forma geral, a

primeira etapa é responsável pela limpeza dos logs e pela obtenção dos conteúdos

textuais das páginas da Web acessadas pelos usuários;

• Segunda Etapa (Método Proposto para Extração do Contexto) - nesta

etapa, considerada a principal, é executado o método proposto neste trabalho de

mestrado para a extração do contexto das páginas da Web. Esse método consiste

em construir hierarquias de tópicos do conteúdo textual das páginas da Web utili-

zando informações privilegiadas, e extrair os tópicos dessas hierarquias para serem

utilizados como contexto das páginas nos sistemas de recomendação. Como infor-

mações privilegiadas são consideradas as entidades nomeadas e os termos extráıdos

dos textos. Tais informações podem ser combinadas com a bag-of-words tradicio-

nal utilizando diferentes valores do fator de combinação α, que atribui peso para

a informação privilegiada no agrupamento final. Com as hierarquias de tópicos

constrúıdas, são extráıdos os tópicos dos grupos seguindo algumas configurações de

granularidade. Em cada configuração {x, y}, x indica o número mı́nimo de itens por

tópicos e y indica o número máximo de itens por tópico. Dessa forma, tal configu-

ração permite a extração de tópicos mais espećıficos ou tópicos mais gerais, já que,

quando um tópico possui mais itens, trata-se de um grupo mais geral, e, por outro

lado, quando possui menos itens, é um grupo mais espećıfico;

• Terceira Etapa (Utilização do Contexto) - etapa na qual, os tópicos extráıdos
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na etapa anterior são utilizados em sistemas de recomendação senśıveis ao contexto

e são geradas recomendações contextuais;

• Quarta Etapa (Avaliação) - nesta etapa, é avaliado o método proposto neste

mestrado para extração de contexto. São realizadas análises comparativas, em que

são usados dois baselines. O primeiro baseline, o algoritmo Item-Based Collabora-

tive Filtering, gera recomendações sem considerar informações de contexto. Já, o

segundo baseline, implementado e denominado neste mestrado baseline “metodoló-

gico”, é uma adaptação do método apresentado por Li et al. (2010) para extração de

contexto. Os resultados obtidos na avaliação das recomendações geradas utilizando

o contexto extráıdo pelo método proposto neste mestrado, são comparados com os

resultados tanto das recomendação sem contexto, geradas pelo IBCF, quanto com os

resultados das recomendações geradas utilizando o contexto extráıdo pelo baseline

“metodológico”.

Essas mesmas etapas foram executadas em experimentos, neste trabalho, utilizando

duas bases de logs de acessos: uma base do site da Agência Embrapa de Informação

Tecnológica1 e outra do site do Dicionário Informal2. Para ambas as bases foram execu-

tadas todas as etapas do processo proposto, do pré-processamento até a avaliação. No

método para extração de contexto foi utilizado o sistema REMBRANDT (Cardoso, 2008)

para o reconhecimento das entidades nomeadas e a abordagem de Conrado et al. (2013)

para a extração dos termos do domı́nio. Para a construção das hierarquias de tópicos,

foi utilizado o método LUPI-Based Incremental Hierarchical Clustering (Marcacini e Re-

zende, 2013). No total, foram constrúıdas 5 hierarquias de tópicos utilizando as entidades

nomeadas e 5 hierarquias de tópicos utilizando os termos do domı́nio como informação

privilegiada, sendo então 10 hierarquias para cada base de dados. De cada hierarquia

constrúıda, foram extráıdos 5 grupos de tópicos, dos mais gerais para os mais espećıficos.

Os tópicos foram utilizados como contexto das páginas da Web em quatro sistemas de

recomendação senśıveis ao contexto, que são eles: cReduction (pré-filtragem contextual),

DaVI-BEST (modelagem contextual), Filter PoF e Weight PoF (ambos, pós-filtragem

contextual). Foram calculados os valores da medida MAP para as recomendações geradas

pelos 4 sistemas. O algoritmo IBCF também foi executado, porém sem o uso de contexto

e para as recomendações geradas por ele também foi calculada a medida MAP. Para o

baseline metodológico, as informações de contexto extráıdas (“Dias da Semana”e“Estações

do Ano”), foram utilizadas pelos mesmos sistemas de recomendação senśıveis ao contexto

mencionados anteriormente, e para as recomendações geradas também foi calculada a

MAP. Por fim, as recomendações geradas utilizando o contexto extráıdo pelo método

proposto neste mestrado, foram comparadas com as recomendações do baseline IBCF e

do baseline “metodológico”.

1http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/
2http://www.dicionarioinformal.com.br/
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De modo geral, os resultados obtidos com a utilização do contexto extráıdo pelo método

proposto neste trabalho, foram melhores, na maioria dos experimentos, que os baselines

considerados. Apenas os resultados do algoritmo DaVI-BEST foram equivalentes ao

algoritmo IBCF, o que mostra que o uso do contexto extráıdo pelo método proposto não

apresentou bons resultados usando este algoritmo. Para a base da Embrapa e utilizando o

algoritmo IBCF como baseline, os resultados apresentados pelo uso do contexto extráıdo

pelo método proposto foram melhores e superiores ao baseline na maioria dos casos. No

segundo conjunto de experimentos, considerando o baseline “metodológico”, os resultados

foram melhores quando comparados com os resultados do contexto “Estações do Ano”. Os

resultados para a base do Dicionário Informal, não foram tão bons quanto os resultados

da Embrapa, devido a algumas caracteŕısticas como: acessos feitos pelos usuários (muitos

usuários fizeram poucos acessos) e tamanho do conteúdo textual extráıdo das páginas

da Web (a maioria dos textos da base do Dicionário Informal são muito curtos, o que

prejudica a qualidade das hierarquias de tópicos constrúıdas).

Analisando as informações privilegiadas utilizadas, concluiu-se que, os termos do domı́-

nio apresentaram melhores resultados do que as entidades nomeadas. Entre os algoritmos

utilizados, o algoritmo Weight PoF apresentou os melhores resultados, enquanto que o

algoritmo Filter PoF, não foi tão bom em alguns casos, talvez devido ao valor considerado

de limiar da probabilidade utilizada para filtrar as recomendações. Como um trabalho

futuro, existe a necessidade de executar os mesmos experimentos, porém variando o valor

do limiar da probabilidade do algoritmo Filter PoF, na tentativa de alcançar melhores

resultados para este algoritmo com o uso do contexto extráıdo. Nos experimentos com

o baseline “metodológico”, o algoritmo Filter PoF apresentou muitos ganhos estat́ısticos

sobre tal baseline, pois a utilização das informações de contexto extráıdas pelo baseline,

“Dias da Semana” e “Estações do Ano”, não favoreceram as recomendações geradas.

Não houve um valor espećıfico de fator de combinação α que foi determinante na qua-

lidade das recomendações, mas houve valores que mostraram a importância do uso da

informação privilegiada no contexto extráıdo para o bom desempenho da recomendação,

ou seja, considerar tais informações, independente da porcentagem, colaborou para bons

resultados. Já, quanto às configurações de granularidade, na maioria dos casos, os algo-

ritmos cReduction e Weight PoF, apresentaram os melhores resultados na granularidade

{15, 20}, e o algoritmo Filter PoF na granularidade {2, 7}.

6.1 Contribuições e Trabalhos Futuros

Considera-se contribuições deste trabalho o método proposto para extração de con-

texto e alguns trabalhos realizados em parceria com outros pesquisadores da área. O

método proposto permite a extração automática de informações de contexto aptas a se-

rem utilizadas em sistemas de recomendações senśıveis ao contexto. Tais informações

colaboram positivamente nos resultados das recomendações. Alguns resultados apresen-
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tados neste trabalho de mestrado, foram publicados no artigo Sundermann et al. (2014),

apresentado na Brazilian Conference on Inlelligent Systems (BRACIS) - Qualis B2 -

em 2014. O trabalho foi realizado em parceria com Marcos Aurélio Domingues (ICMC -

USP), Ricardo Marcondes Marcacini (UFMS) e Solange Oliveira Rezende (ICMC - USP).

Além disso, foram realizados trabalhos com a colaboração de outros pesquisadores,

cujos resultados foram publicados nos seguintes artigos:

• (Sinoara et al., 2014) - este trabalho foi executado no ińıcio dos experimentos

exploratórios deste trabalho de mestrado. Tal trabalhou consistiu em avaliar o uso

das entidades nomeadas como informação privilegiada no agrupamento hierárquico.

Houve a colaboração dos pesquisadores: Roberta Akemi Sinoara (ICMC - USP),

Ricardo Marcondes Marcacini (UFMS), Marcos Aurélio Domingues (ICMC - USP)

e Solange Oliveira Rezende (ICMC - USP). O artigo foi publicado e apresentado na

International Database Engineering & Applications Symposium (IDEAS), realizada

em 2014 (Qualis B1);

• (Domingues et al., 2014a) - neste trabalho, foi utilizado o método BC2 (Buckshot

Consensus Clustering) (Marcacini et al., 2012), que considera apenas a bag-of-words

tradicional, para construir hierarquias de tópicos das páginas da Web, e os tópicos

foram utilizados como contexto em sistemas de recomendação senśıveis ao contexto.

O trabalho foi submetido e publicado na conferência International Conference on

Pattern Recognition (ICPR), realizada em 2014. Os colaboradores para a pesquisa

foram: Marcos Aurélio Domingues (ICMC - USP), Marcelo Garcia Manzato (ICMC

- USP), Ricardo Marcondes Marcacini (UFMS) e Solange Oliveira Rezende (ICMC-

USP) (Qualis - A1);

• (Domingues et al., 2014b) - como uma extensão do trabalho anterior, este artigo

apresenta os resultados dos tópico gerados pelo método BC2, assim como os resul-

tados do uso das entidades nomeadas como contexto em sistemas de recomenda-

ção. Houve novamente a colaboração dos pesquisadores Marcos Aurélio Domingues

(ICMC - USP), Marcelo Garcia Manzato (ICMC - USP), Ricardo Marcondes Mar-

cacini (UFMS) e Solange Oliveira Rezende (ICMC - USP). O trabalho foi publicado

no WI, International Joint Conferences on Web Intelligence and Intelligent Agent

Technologies, realizado em 2014 (Qualis A2).

Os resultados completos deste trabalho de mestrado serão publicados em um artigo

de periódico que está em preparação. O t́ıtulo do artigo será “Privileged Contextual

Information for Context-Aware Recommender Systems” e a submissão será feita para o

journal Expert Systems with Applications. Além desse artigo em produção, existem alguns

trabalhos a serem finalizados e trabalhos futuros a serem realizados. Esses trabalhos são

importantes para verificar o comportamento do contexto extráıdo pelo método proposto

em outros casos e também para ampliar as contribuições desta pesquisa na área de sistemas

de recomendações senśıveis ao contexto.
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• Replicação dos experimentos deste trabalho em novas bases de dados;

• Variação de alguns parâmetros como o limiar da probabilidade do algoritmo Filter

PoF, para verificar se ocorre melhoras em seus resultados;

• Uso de informações extráıdas por meio da mineração de opiniões como contexto

em sistemas de recomendação senśıveis ao contexto (Trabalho a ser realizado no

Doutorado da aluna).

Concluindo, este trabalho tem como principal contribuição para a área de sistemas

de recomendações senśıveis ao contexto o método proposto para extração de informa-

ções contextual. Tal método se mostrou eficiente e o contexto extráıdo possibilitou bons

resultados para as recomendações geradas.
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Apêndice

A
Resultados Obtidos nos Experimentos da

Avaliação Considerando o Baseline IBCF

Neste trabalho de mestrado, uma das formas utilizadas para avaliar o contexto ex-

tráıdo pelo método proposto, foi comparar os valores da medida MAP obtidos para as

recomendações geradas utilizando esse contexto, com os valores de MAP obtidos para as

recomendações geradas pelo algoritmo Item-Based Collaborative Filtering, que não utiliza

informação de contexto. Neste apêndice estão indicados, em quatro tabelas, todos os re-

sultados obtidos nessa avaliação. Para facilitar o acompanhamento dos resultados, segue

uma relação de cada experimento e sua respectiva tabela:

• Primeiro Experimento - base de logs de acessos da Embrapa e entidades nome-

adas usadas como informação privilegiada (Tabela A.1);

• Segundo Experimento - base de logs de acessos do Dicionário Informal e entidades

nomeadas usadas como informação privilegiada (Tabela A.2);

• Terceiro Experimento - base de logs de acessos da Embrapa e termos usados

como informação privilegiada (Tabela A.3);

• Quarto Experimento - base de logs de acessos do Dicionário Informal e termos

usados como informação privilegiada (Tabela A.4).

A seguir estão as tabelas com todos os resultados da avaliação utilizando o baseline

IBCF.
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Tabela A.1: Resultados Completos do Primeiro Experimento na Avaliação Baseline IBCF
Valores da MAP para o fator de combinação α = 0

Granul.
MAP@5 MAP@10

IBCF
cReduc-

tion
Weight PoF Filter PoF IBCF

cReduc-
tion

Weight PoF Filter PoF

{50,100} 0,2991 0,3497∗ 0,3678∗ 0,2117 0,3089 0,3441∗ 0,3755∗ 0,2133
{15,20} 0,2991 0,38250,38250,3825∗ 0,42440,42440,4244∗ 0,3647∗ 0,3089 0,38940,38940,3894∗ 0,42860,42860,4286∗ 0,3654∗
{10,50} 0,2991 0,3221∗ 0,3464∗ 0,2403 0,3089 0,3246∗ 0,3538∗ 0,2416
{2,7} 0,2991 0,3153 0,3763∗ 0,40750,40750,4075∗ 0,3089 0,3229 0,3824∗ 0,40900,40900,4090∗

Valores da MAP para o fator de combinação α = 0, 3

Granul.
MAP@5 MAP@10

IBCF
cReduc-

tion
Weight PoF Filter PoF IBCF

cReduc-
tion

Weight PoF Filter PoF

{50,100} 0,2991 0,3334∗ 0,3564∗ 0,1613 0,3089 0,3467∗ 0,3651∗ 0,1631
{15,20} 0,2991 0,38210,38210,3821∗ 0,41470,41470,4147∗ 0,2894 0,3089 0,38900,38900,3890∗ 0,42040,42040,4204∗ 0,2913
{10,50} 0,2991 0,3154 0,3383∗ 0,1987 0,3089 0,3230 0,3452∗ 0,1994
{2,7} 0,2991 0,3194∗ 0,3643∗ 0,39930,39930,3993∗ 0,3089 0,3279∗ 0,3708∗ 0,40060,40060,4006∗

Valores da MAP para o fator de combinação α = 0, 5

Granul.
MAP@5 MAP@10

IBCF
cReduc-

tion
Weight PoF Filter PoF IBCF

cReduc-
tion

Weight PoF Filter PoF

{50,100} 0,2991 0,3199 0,3368∗ 0,1828 0,3089 0,3298 0,3463∗ 0,1845
{15,20} 0,2991 0,35180,35180,3518∗ 0,38450,38450,3845∗ 0,3412∗ 0,3089 0,36120,36120,3612∗ 0,39260,39260,3926∗ 0,3431∗
{10,50} 0,2991 0,3062 0,3336∗ 0,1947 0,3089 0,3164 0,3425∗ 0,1958
{2,7} 0,2991 0,3208∗ 0,3747∗ 0,41350,41350,4135∗ 0,3089 0,3294∗ 0,3817∗ 0,41460,41460,4146∗

Valores da MAP para o fator de combinação α = 0, 7

Granul.
MAP@5 MAP@10

IBCF
cReduc-

tion
Weight PoF Filter PoF IBCF

cReduc-
tion

Weight PoF Filter PoF

{50,100} 0,2991 0,3052 0,3180∗ 0,1231 0,3089 0,3159 0,3281∗ 0,1245
{15,20} 0,2991 0,44540,44540,4454∗ 0,48030,48030,4803∗ 0,3772∗ 0,3089 0,45320,45320,4532∗ 0,48740,48740,4874∗ 0,3793∗
{10,50} 0,2991 0,3262 0,3496∗ 0,2143 0,3089 0,3354 0,3582∗ 0,2156
{2,7} 0,2991 0,3277∗ 0,3826∗ 0,41970,41970,4197∗ 0,3089 0,3359∗ 0,3888∗ 0,42080,42080,4208∗

Valores da MAP para o fator de combinação α = 1

Granul.
MAP@5 MAP@10

IBCF
cReduc-

tion
Weight PoF Filter PoF IBCF

cReduc-
tion

Weight PoF Filter PoF

{50,100} 0,2991 0,3019 0,3171 0,1299 0,3089 0,3137 0,3280 0,1314
{15,20} 0,2991 0,38510,38510,3851∗ 0,41910,41910,4191∗ 0,2556 0,3089 0,39120,39120,3912∗ 0,42450,42450,4245∗ 0,2566
{10,50} 0,2991 0,3390∗ 0,3662∗ 0,2350 0,3089 0,3493∗ 0,3756∗ 0,2363
{2,7} 0,2991 0,3207∗ 0,3828∗ 0,41390,41390,4139∗ 0,3089 0,3294∗ 0,3895∗ 0,41480,41480,4148∗
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Tabela A.2: Resultados Completos do Segundo Experimento na Avaliação Baseline IBCF
Valores da MAP para o fator de combinação α = 0

Granul.
MAP@5 MAP@10

IBCF
cReduc-

tion
Weight PoF Filter PoF IBCF

cReduc-
tion

Weight PoF Filter PoF

{50,100} 0,0166 0,0113 0,0113 0,0022 0,0167 0,0116 0,0116 0,0027
{15,20} 0,0166 0,0176 0,0187 0,0060 0,0167 0,0182 0,0193 0,0066
{10,50} 0,0166 0,0119 0,0122 0,0030 0,0167 0,0120 0,0124 0,0031
{2,7} 0,0166 0,01840,01840,0184 0,01940,01940,0194 0,01800,01800,0180 0,0167 0,01840,01840,0184 0,01940,01940,0194 0,01810,01810,0181

Valores da MAP para o fator de combinação α = 0, 3

Granul.
MAP@5 MAP@10

IBCF
cReduc-

tion
Weight PoF Filter PoF IBCF

cReduc-
tion

Weight PoF Filter PoF

{50,100} 0,0166 0,01950,01950,0195 0,0195 0,0074 0,0167 0,02090,02090,0209 0,02090,02090,0209 0,0089
{15,20} 0,0166 0,0077 0,0107 0,0019 0,0167 0,0089 0,0117 0,0035
{10,50} 0,0166 0,0178 0,0183 0,0027 0,0167 0,0181 0,0185 0,0030
{2,7} 0,0166 0,0189 0,01960,01960,0196 0,02280,02280,0228 0,0167 0,0190 0,0197 0,02290,02290,0229

Valores da MAP para o fator de combinação α = 0, 5

Granul.
MAP@5 MAP@10

IBCF
cReduc-

tion
Weight PoF Filter PoF IBCF

cReduc-
tion

Weight PoF Filter PoF

{50,100} 0,0166 0,0085 0,0090 0,0061 0,0167 0,0090 0,0096 0,0065
{15,20} 0,0166 0,0048 0,0048 0,0011 0,0167 0,0056 0,0056 0,0019
{10,50} 0,0166 0,0079 0,0083 0,0039 0,0167 0,0081 0,0085 0,0042
{2,7} 0,0166 0,01460,01460,0146 0,01600,01600,0160 0,01180,01180,0118 0,0167 0,01500,01500,0150 0,01630,01630,0163 0,01220,01220,0122

Valores da MAP para o fator de combinação α = 0, 7

Granul.
MAP@5 MAP@10

IBCF
cReduc-

tion
Weight PoF Filter PoF IBCF

cReduc-
tion

Weight PoF Filter PoF

{50,100} 0,0166 0,0121 0,0124 0,0007 0,0167 0,0127 0,0130 0,0016
{15,20} 0,0166 0,01730,01730,0173 0,01770,01770,0177 0,0021 0,0167 0,01760,01760,0176 0,01800,01800,0180 0,0027
{10,50} 0,0166 0,0129 0,0139 0,0010 0,0167 0,0131 0,0142 0,0013
{2,7} 0,0166 0,0164 0,0171 0,01690,01690,0169 0,0167 0,0167 0,0173 0,01720,01720,0172

Valores da MAP para o fator de combinação α = 1

Granul.
MAP@5 MAP@10

IBCF
cReduc-

tion
Weight PoF Filter PoF IBCF

cReduc-
tion

Weight PoF Filter PoF

{50,100} 0,0166 0,0139 0,0142 0,0019 0,0167 0,0143 0,0146 0,0020
{15,20} 0,0166 0,01610,01610,0161 0,01700,01700,0170 0,0006 0,0167 0,01620,01620,0162 0,01700,01700,0170 0,0006
{10,50} 0,0166 0,0139 0,0141 0,0018 0,0167 0,0141 0,0143 0,0019
{2,7} 0,0166 0,0131 0,0142 0,01510,01510,0151 0,0167 0,0132 0,0143 0,01520,01520,0152
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Tabela A.3: Resultados Completos do Terceiro Experimento na Avaliação Baseline IBCF
Valores da MAP para o fator de combinação α = 0

Granul.
MAP@5 MAP@10

IBCF
cReduc-

tion
Weight PoF Filter PoF IBCF

cReduc-
tion

Weight PoF Filter PoF

{50,100} 0,2991 0,3017∗ 0,3210∗ 0,1908 0,3089 0,3042∗ 0,3305∗ 0,1922
{15,20} 0,2991 0,38020,38020,3802∗ 0,40490,40490,4049∗ 0,3240∗ 0,3089 0,38740,38740,3874∗ 0,41100,41100,4110∗ 0,3262∗
{10,50} 0,2991 0,3447∗ 0,3751∗ 0,2591 0,3089 0,3491∗ 0,3823∗ 0,2606
{2,7} 0,2991 0,3392∗ 0,4024∗ 0,43140,43140,4314∗ 0,3089 0,3470∗ 0,4088∗ 0,43220,43220,4322∗

Valores da MAP para o fator de combinação α = 0, 3

Granul.
MAP@5 MAP@10

IBCF
cReduc-

tion
Weight PoF Filter PoF IBCF

cReduc-
tion

Weight PoF Filter PoF

{50,100} 0,2991 0,3440∗ 0,3556∗ 0,1840 0,3089 0,3527∗ 0,3639∗ 0,1854
{15,20} 0,2991 0,39230,39230,3923∗ 0,43610,43610,4361∗ 0,3066 0,3089 0,39870,39870,3987∗ 0,44200,44200,4420∗ 0,3082
{10,50} 0,2991 0,3233∗ 0,3590∗ 0,2589 0,3089 0,3272∗ 0,3667∗ 0,2596
{2,7} 0,2991 0,3195∗ 0,3768∗ 0,41870,41870,4187∗ 0,3089 0,3291∗ 0,3849∗ 0,42010,42010,4201∗

Valores da MAP para o fator de combinação α = 0, 5

Granul.
MAP@5 MAP@10

IBCF
cReduc-

tion
Weight PoF Filter PoF IBCF

cReduc-
tion

Weight PoF Filter PoF

{50,100} 0,2991 0,3339∗ 0,3544∗ 0,2125 0,3089 0,3424∗ 0,3628∗ 0,2135
{15,20} 0,2991 0,41350,41350,4135∗ 0,44790,44790,4479∗ 0,2801 0,3089 0,41890,41890,4189∗ 0,45250,45250,4525∗ 0,2818
{10,50} 0,2991 0,3240∗ 0,3473∗ 0,2466 0,3089 0,3322∗ 0,3556∗ 0,2473
{2,7} 0,2991 0,3287∗ 0,3826∗ 0,39650,39650,3965∗ 0,3089 0,3374∗ 0,3898∗ 0,39830,39830,3983∗

Valores da MAP para o fator de combinação α = 0, 7

Granul.
MAP@5 MAP@10

IBCF
cReduc-

tion
Weight PoF Filter PoF IBCF

cReduc-
tion

Weight PoF Filter PoF

{50,100} 0,2991 0,3251∗ 0,3436∗ 0,1934 0,3089 0,3341∗ 0,3523∗ 0,1951
{15,20} 0,2991 0,37330,37330,3733∗ 0,40480,40480,4048∗ 0,3498∗ 0,3089 0,38120,38120,3812∗ 0,41200,41200,4120∗ 0,3514∗
{10,50} 0,2991 0,3161∗ 0,3528∗ 0,2386 0,3089 0,3261∗ 0,3613∗ 0,2400
{2,7} 0,2991 0,3384∗ 0,3925∗ 0,38160,38160,3816∗ 0,3089 0,3454∗ 0,3978∗ 0,38170,38170,3817∗

Valores da MAP para o fator de combinação α = 1

Granul.
MAP@5 MAP@10

IBCF
cReduc-

tion
Weight PoF Filter PoF IBCF

cReduc-
tion

Weight PoF Filter PoF

{50,100} 0,2991 0,3266∗ 0,3400∗ 0,1828 0,3089 0,3360∗ 0,3487∗ 0,1847
{15,20} 0,2991 0,34490,34490,3449∗ 0,3709∗ 0,2922 0,3089 0,35250,35250,3525∗ 0,3773∗ 0,2922
{10,50} 0,2991 0,3100 0,3378∗ 0,2114 0,3089 0,3172 0,3442∗ 0,2114
{2,7} 0,2991 0,3213∗ 0,37240,37240,3724∗ 0,40610,40610,4061∗ 0,3089 0,3304∗ 0,37980,37980,3798∗ 0,40730,40730,4073∗
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Tabela A.4: Resultados Completos do Quarto Experimento na Avaliação Baseline IBCF
Valores da MAP para o fator de combinação α = 0

Granul.
MAP@5 MAP@10

IBCF
cReduc-

tion
Weight PoF Filter PoF IBCF

cReduc-
tion

Weight PoF Filter PoF

{50,100} 0,0166 0,02340,02340,0234 0,02340,02340,0234 0,0059 0,0167 0,02360,02360,0236 0,02360,02360,0236 0,0062
{15,20} 0,0166 0,0059 0,0059 0,0041 0,0167 0,0064 0,0064 0,0047
{10,50} 0,0166 0,0146 0,0146 0,0045 0,0167 0,0147 0,0147 0,0046
{2,7} 0,0166 0,0148 0,0151 0,01320,01320,0132 0,0167 0,0149 0,0152 0,01330,01330,0133

Valores da MAP para o fator de combinação α = 0, 3

Granul.
MAP@5 MAP@10

IBCF
cReduc-

tion
Weight PoF Filter PoF IBCF

cReduc-
tion

Weight PoF Filter PoF

{50,100} 0,0166 0,02890,02890,0289∗ 0,03080,03080,0308∗ 0,0121 0,0167 0,02920,02920,0292∗ 0,03110,03110,0311∗ 0,0124
{15,20} 0,0166 0,0214 0,0228 0,0106 0,0167 0,0216 0,0230 0,0106
{10,50} 0,0166 0,0160 0,0168 0,0067 0,0167 0,0162 0,0170 0,0069
{2,7} 0,0166 0,0182 0,0185 0,01940,01940,0194 0,0167 0,0183 0,0186 0,01960,01960,0196

Valores da MAP para o fator de combinação α = 0, 5

Granul.
MAP@5 MAP@10

IBCF
cReduc-

tion
Weight PoF Filter PoF IBCF

cReduc-
tion

Weight PoF Filter PoF

{50,100} 0,0166 0,02890,02890,0289∗ 0,03080,03080,0308∗ 0,0121 0,0167 0,02920,02920,0292∗ 0,03110,03110,0311∗ 0,0124
{15,20} 0,0166 0,0262 0,0262 0,00115 0,0167 0,0265 0,0265 0,00119
{10,50} 0,0166 0,0149 0,0151 0,0064 0,0167 0,0152 0,0154 0,0068
{2,7} 0,0166 0,02118 0,0225∗ 0,02130,02130,0213 0,0167 0,0219 0,0225∗ 0,02130,02130,0213

Valores da MAP para o fator de combinação α = 0, 7

Granul.
MAP@5 MAP@10

IBCF
cReduc-

tion
Weight PoF Filter PoF IBCF

cReduc-
tion

Weight PoF Filter PoF

{50,100} 0,0166 0,02750,02750,0275∗ 0,02750,02750,0275∗ 0,0136 0,0167 0,02780,02780,0278∗ 0,02780,02780,0278∗ 0,0138
{15,20} 0,0166 0,0152 0,0168 0,0066 0,0167 0,0152 0,0171 0,0066
{10,50} 0,0166 0,0135 0,0138 0,0090 0,0167 0,0138 0,0142 0,0090
{2,7} 0,0166 0,0216 0,0221∗ 0,02620,02620,0262∗ 0,0167 0,0217 0,0223∗ 0,02630,02630,0263∗

Valores da MAP para o fator de combinação α = 1

Granul.
MAP@5 MAP@10

IBCF
cReduc-

tion
Weight PoF Filter PoF IBCF

cReduc-
tion

Weight PoF Filter PoF

{50,100} 0,0166 0,0153 0,0153 0,0062 0,0167 0,0157 0,0159 0,0065
{15,20} 0,0166 0,03750,03750,0375∗ 0,03750,03750,0375∗ 0,02370,02370,0237 0,0167 0,03780,03780,0378∗ 0,03780,03780,0378∗ 0,02370,02370,0237
{10,50} 0,0166 0,0153 0,0157 0,0069 0,0167 0,0156 0,0161 0,0072
{2,7} 0,0166 0,0170 0,0184 0,0171 0,0167 0,0171 0,0185 0,0172
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Apêndice

B
Resultados Obtidos nos Experimentos da

Avaliação Considerando o Baseline

“Metodológico”

Como segunda forma de avaliar o contexto extráıdo pelo método proposto neste tra-

balho de mestrado, foi utilizado o método de extração de contexto proposto por Li et al.

(2010) como baseline em um segundo conjunto de experimentos. Esse baseline, referido

neste trabalho como baseline “metodológico”, extrai como informação de contexto os“Dias

da Semana” e as “Estações do Ano”. Neste apêndice estão indicados todos os resultados

dessa avaliação. Para acompanhar os resultados com maior clareza, segue a Tabela B.1,

que é uma adaptação da tabela já apresentada no Caṕıtulo 5 (Seção 5.6) que descreve

os experimentos. Nessa tabela foram acrescentadas as referências das tabelas com os

resultados de cada experimento.

Tabela B.1: Experimentos Realizados Considerando o Baseline “Metodológico” e Suas
Respectivas Tabelas de Resultados

Experimentos
Base de Dados Informação Privilegiada

Informação Extráıda
pelo Baseline

“Metodológico‘”
Tabelas

Embrapa
Dicionário
Informal

Entidades
Nomeadas

Termos
Dias da
Semana

Estações
do Ano

Primeiro X X X B.2 e B.3

Segundo X X X B.4 e B.5

Terceiro X X X B.6 e B.7

Quarto X X X B.8 e B.9

Quinto X X X B.10 e B.11

Sexto X X X B.12 e B.13

Sétimo X X X B.14 e B.15

Oitavo X X X B.16 e B.17
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Tabela B.2: Resultados do Primeiro Experimento da Avaliação Comparando com o Ba-
seline “Metodológico” para os Fatores de Combinação α = 0 e α = 0, 3

Valores da MAP para o fator de combinação α = 0

Granul.
cReduction DaVI-BEST

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
cReduc-

tion
Baseline

cReduc-
tion

Baseline
DaVI-
BEST

Baseline
DaVI-
BEST

{50,100} 0,3940 0,3497 0,3864 0,3441 0,3894 0,3512 0,3958 0,3597

{15,20} 0,3940 0,38240,38240,3824 0,3864 0,38940,38940,3894 0,3894 0,38240,38240,3824 0,3958 0,38940,38940,3894

{10,50} 0,3940 0,3221 0,3864 0,3246 0,3894 0,3209 0,3958 0,3289

{2,7} 0,3940 0,3153 0,3864 0,3230 0,3894 0,3153 0,3958 0,3230

Granul.
Filter PoF Weight PoF

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Weight

PoF
Baseline

Weight
PoF

{50,100} 0,1224 0,2117∗ 0,1269 0,2133∗ 0,3991 0,3678 0,4055 0,3755

{15,20} 0,1224 0,3647∗ 0,1269 0,3654∗ 0,3991 0,42440,42440,4244 0,4055 0,42860,42860,4286

{10,50} 0,1224 0,2403∗ 0,1269 0,2416∗ 0,3991 0,3464 0,4055 0,3538

{2,7} 0,1224 0,40750,40750,4075∗ 0,1269 0,40900,40900,4090∗ 0,3991 0,3763 0,4055 0,3824

Valores da MAP para o fator de combinação α = 0, 3

Granul.
cReduction DaVI-BEST

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
cReduc-

tion
Baseline

cReduc-
tion

Baseline
DaVI-
BEST

Baseline
DaVI-
BEST

{50,100} 0,3940 0,3334 0,3864 0,3467 0,3894 0,3376 0,3958 0,3467

{15,20} 0,3940 0,38210,38210,3821 0,3864 0,38900,38900,3890 0,3894 0,38210,38210,3821 0,3958 0,38900,38900,3890

{10,50} 0,3940 0,3154 0,3864 0,3230 0,3894 0,3154 0,3958 0,3230

{2,7} 0,3940 0,3193 0,3864 0,3279 0,3894 0,3194 0,3958 0,3279

Granul.
Filter PoF Weight PoF

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Weight

PoF
Baseline

Weight
PoF

{50,100} 0,1224 0,1613 0,1269 0,1631 0,3991 0,3564 0,4055 0,3651

{15,20} 0,1224 0,2894∗ 0,1269 0,2913∗ 0,3991 0,41470,41470,4147 0,4055 0,42040,42040,4204

{10,50} 0,1224 0,1987∗ 0,1269 0,1994∗ 0,3991 0,3383 0,4055 0,3452

{2,7} 0,1224 0,39930,39930,3993∗ 0,1269 0,40060,40060,4006∗ 0,3991 0,3643 0,4055 0,3708
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Tabela B.3: Resultados do Primeiro Experimento da Avaliação Comparando com o Ba-
seline “Metodológico” para os Fatores de Combinação α = 0, 5, α = 0, 7 e α = 1

Valores da MAP para o fator de combinação α = 0, 5

Granul.
cReduction DaVI-BEST

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
cReduc-

tion
Baseline

cReduc-
tion

Baseline
DaVI-
BEST

Baseline
DaVI-
BEST

{50,100} 0,3940 0,3199 0,3864 0,3298 0,3894 0,3199 0,3958 0,3298

{15,20} 0,3940 0,35180,35180,3518 0,3864 0,36120,36120,3612 0,3894 0,35180,35180,3518 0,3958 0,36120,36120,3612

{10,50} 0,3940 0,3062 0,3864 0,3164 0,3894 0,3062 0,3958 0,3164

{2,7} 0,3940 0,3208 0,3864 0,3294 0,3894 0,3208 0,3958 0,3294

Granul.
Filter PoF Weight PoF

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Weight

PoF
Baseline

Weight
PoF

{50,100} 0,1224 0,1828 0,1269 0,1845 0,3991 0,3368 0,4055 0,3463

{15,20} 0,1224 0,3412∗ 0,1269 0,3431∗ 0,3991 0,38450,38450,3845 0,4055 0,39260,39260,3926

{10,50} 0,1224 0,1947 0,1269 0,1958 0,3991 0,3336 0,4055 0,3425

{2,7} 0,1224 0,41350,41350,4135∗ 0,1269 0,41460,41460,4146∗ 0,3991 0,3747 0,4055 0,3817

Valores da MAP para o fator de combinação α = 0, 7

Granul.
cReduction DaVI-BEST

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
cReduc-

tion
Baseline

cReduc-
tion

Baseline
DaVI-
BEST

Baseline
DaVI-
BEST

{50,100} 0,3940 0,3052 0,3864 0,3159 0,3894 0,3052 0,3958 0,3159

{15,20} 0,3940 0,44540,44540,4454 0,3864 0,45320,45320,4532 0,3894 0,44540,44540,4454 0,3958 0,45320,45320,4532

{10,50} 0,3940 0,3262 0,3864 0,3354 0,3894 0,3262 0,3958 0,3354

{2,7} 0,3940 0,3277 0,3864 0,3359 0,3894 0,3277 0,3958 0,3359

Granul.
Filter PoF Weight PoF

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Weight

PoF
Baseline

Weight
PoF

{50,100} 0,1224 0,1231 0,1269 0,1245 0,3991 0,3180 0,4055 0,3281

{15,20} 0,1224 0,3772∗ 0,1269 0,3793∗ 0,3991 0,48030,48030,4803 0,4055 0,48740,48740,4874

{10,50} 0,1224 0,2143∗ 0,1269 0,2156∗ 0,3991 0,3496 0,4055 0,3582

{2,7} 0,1224 0,41970,41970,4197∗ 0,1269 0,0,42080,42080,4208∗ 0,3991 0,3826 0,4055 0,3888

Valores da MAP para o fator de combinação α = 1

Granul.
cReduction DaVI-BEST

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
cReduc-

tion
Baseline

cReduc-
tion

Baseline
DaVI-
BEST

Baseline
DaVI-
BEST

{50,100} 0,3940 0,3019 0,3864 0,3137 0,3894 0,3019 0,3958 0,3137

{15,20} 0,3940 0,38510,38510,3851 0,3864 0,39120,39120,3912 0,3894 0,38510,38510,3851 0,3958 0,39120,39120,3912

{10,50} 0,3940 0,3390 0,3864 0,3493 0,3894 0,3390 0,3958 0,3493

{2,7} 0,3940 0,3207 0,3864 0,3294 0,3894 0,3207 0,3958 0,3294

Granul.
Filter PoF Weight PoF

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Weight

PoF
Baseline

Weight
PoF

{50,100} 0,1224 0,1299 0,1269 0,1314 0,3991 0,3171 0,4055 0,3280

{15,20} 0,1224 0,2556∗ 0,1269 0,2566∗ 0,3991 0,41910,41910,4191 0,4055 0,42450,42450,4245

{10,50} 0,1224 0,2350∗ 0,1269 0,2363∗ 0,3991 0,3662 0,4055 0,3756

{2,7} 0,1224 0,41390,41390,4139∗ 0,1269 0,41490,41490,4149∗ 0,3991 0,3828 0,4055 0,3895
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Tabela B.4: Resultados do Segundo Experimento da Avaliação Comparando com o Base-
line “Metodológico” para os Fatores de Combinação α = 0 e α = 0, 3

Valores da MAP para o fator de combinação α = 0

Granul.
cReduction DaVI-BEST

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
cReduc-

tion
Baseline

cReduc-
tion

Baseline
DaVI-
BEST

Baseline
DaVI-
BEST

{50,100} 0,3089 0,3497∗ 0,3281 0,3441 0,3131 0,3512∗ 0,3254 0,3597∗
{15,20} 0,3089 0,38240,38240,3824∗ 0,3281 0,38940,38940,3894∗ 0,3131 0,38240,38240,3824∗ 0,3254 0,38940,38940,3894∗
{10,50} 0,3089 0,3221 0,3281 0,3246 0,3131 0,3209 0,3254 0,3289

{2,7} 0,3089 0,3153 0,3281 0,3230 0,3131 0,3153 0,3254 0,3230

Granul.
Filter PoF Weight PoF

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Weight

PoF
Baseline

Weight
PoF

{50,100} 0,1713 0,2117∗ 0,1831 0,2133∗ 0,3201 0,3678∗ 0,3324 0,3755∗
{15,20} 0,1713 0,3647∗ 0,1831 0,3654∗ 0,3201 0,42440,42440,4244∗ 0,3324 0,42860,42860,4286∗
{10,50} 0,1713 0,2403∗ 0,1831 0,2416∗ 0,3201 0,3464∗ 0,3324 0,3538

{2,7} 0,1713 0,40750,40750,4075∗ 0,1831 0,40900,40900,4090∗ 0,3201 0,3763∗ 0,3324 0,3824∗
Valores da MAP para o fator de combinação α = 0, 3

Granul.
cReduction DaVI-BEST

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
cReduc-

tion
Baseline

cReduc-
tion

Baseline
DaVI-
BEST

Baseline
DaVI-
BEST

{50,100} 0,3089 0,3334 0,3281 0,3467 0,3131 0,3376 0,3254 0,3467

{15,20} 0,3089 0,38210,38210,3821∗ 0,3281 0,38900,38900,3890∗ 0,3131 0,38210,38210,3821∗ 0,3254 0,38900,38900,3890∗
{10,50} 0,3089 0,3154 0,3281 0,3230 0,3131 0,3154 0,3254 0,3230

{2,7} 0,3089 0,3194 0,3281 0,3280 0,3131 0,3194 0,3254 0,3280

Granul.
Filter PoF Weight PoF

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Weight

PoF
Baseline

Weight
PoF

{50,100} 0,1713 0,1613 0,1831 0,1631 0,3201 0,3564∗ 0,3324 0,3651∗
{15,20} 0,1713 0,2894∗ 0,1831 0,2913∗ 0,3201 0,41470,41470,4147∗ 0,3324 0,42040,42040,4204∗
{10,50} 0,1713 0,1987∗ 0,1831 0,1994 0,3201 0,3383 0,3324 0,3452

{2,7} 0,1713 0,39930,39930,3993∗ 0,1831 0,40060,40060,4006∗ 0,3201 0,3643∗ 0,3324 0,3708∗
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Tabela B.5: Resultados do Segundo Experimento da Avaliação Comparando com o Base-
line “Metodológico” para os Fatores de Combinação α = 0, 5, α = 0, 7 e α = 1

Valores da MAP para o fator de combinação α = 0, 5

Granul.
cReduction DaVI-BEST

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
cReduc-

tion
Baseline

cReduc-
tion

Baseline
DaVI-
BEST

Baseline
DaVI-
BEST

{50,100} 0,3089 0,3199 0,3281 0,3298 0,3131 0,3199 0,3254 0,3298

{15,20} 0,3089 0,35180,35180,3518∗ 0,3281 0,36120,36120,3612 0,3131 0,35180,35180,3518 0,3254 0,36120,36120,3612

{10,50} 0,3089 0,3062 0,3281 0,3164 0,3131 0,3062 0,3254 0,3164

{2,7} 0,3089 0,3208 0,3281 0,3294 0,3131 0,3208 0,3254 0,3294

Granul.
Filter PoF Weight PoF

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Weight

PoF
Baseline

Weight
PoF

{50,100} 0,1713 0,1828 0,1831 0,1845 0,3201 0,3368 0,3324 0,3463

{15,20} 0,1713 0,3412∗ 0,1831 0,3431∗ 0,3201 0,38450,38450,3845∗ 0,3324 0,39260,39260,3926∗
{10,50} 0,1713 0,1947 0,1831 0,1958 0,3201 0,3336 0,3324 0,3425

{2,7} 0,1713 0,41350,41350,4135∗ 0,1831 0,41460,41460,4146∗ 0,3201 0,3747∗ 0,3324 0,3817∗
Valores da MAP para o fator de combinação α = 0, 7

Granul.
cReduction DaVI-BEST

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
cReduc-

tion
Baseline

cReduc-
tion

Baseline
DaVI-
BEST

Baseline
DaVI-
BEST

{50,100} 0,3089 0,3052 0,3281 0,3159 0,3131 0,3052 0,3254 0,3159

{15,20} 0,3089 0,44540,44540,4454∗ 0,3281 0,45320,45320,4532∗ 0,3131 0,44540,44540,4454∗ 0,3254 0,45320,45320,4532∗
{10,50} 0,3089 0,3262 0,3281 0,3354 0,3131 0,3262 0,3254 0,3354

{2,7} 0,3089 0,3277 0,3281 0,3359 0,3131 0,3277 0,3254 0,3359

Granul.
Filter PoF Weight PoF

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Weight

PoF
Baseline

Weight
PoF

{50,100} 0,1713 0,1231 0,1831 0,1245 0,3201 0,3180 0,3324 0,3281

{15,20} 0,1713 0,3772∗ 0,1831 0,3793∗ 0,3201 0,48030,48030,4803∗ 0,3324 0,48740,48740,4874∗
{10,50} 0,1713 0,2143∗ 0,1831 0,2156 0,3201 0,3496 0,3324 0,3582

{2,7} 0,1713 0,41970,41970,4197∗ 0,1831 0,42080,42080,4208∗ 0,3201 0,3826∗ 0,3324 0,3888∗
Valores da MAP para o fator de combinação α = 1

Granul.
cReduction DaVI-BEST

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
cReduc-

tion
Baseline

cReduc-
tion

Baseline
DaVI-
BEST

Baseline
DaVI-
BEST

{50,100} 0,3089 0,3019 0,3281 0,3137 0,3131 0,3019 0,3254 0,31367

{15,20} 0,3089 0,38510,38510,3851∗ 0,3281 0,39120,39120,3912∗ 0,3131 0,38510,38510,3851∗ 0,3254 0,39120,39120,3912∗
{10,50} 0,3089 0,3390 0,3281 0,3493 0,3131 0,3390 0,3254 0,3493

{2,7} 0,3089 0,3207 0,3281 0,3294 0,3131 0,3207 0,3254 0,3294

Granul.
Filter PoF Weight PoF

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Weight

PoF
Baseline

Weight
PoF

{50,100} 0,1713 0,1299 0,1831 0,1314 0,3201 0,3171 0,3324 0,3280

{15,20} 0,1713 0,2556∗ 0,1831 0,2566∗ 0,3201 0,41910,41910,4191∗ 0,3324 0,42450,42450,4245∗
{10,50} 0,1713 0,2350∗ 0,1831 0,2363∗ 0,3201 0,3662∗ 0,3324 0,3756∗
{2,7} 0,1713 0,41390,41390,4139∗ 0,1831 0,41480,41480,4148∗ 0,3201 0,3828∗ 0,3324 0,3895∗
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Tabela B.6: Resultados do Terceiro Experimento da Avaliação Comparando com o Base-
line “Metodológico” para os Fatores de Combinação α = 0 e α = 0, 3

Valores da MAP para o fator de combinação α = 0

Granul.
cReduction DaVI-BEST

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
cReduc-

tion
Baseline

cReduc-
tion

Baseline
DaVI-
BEST

Baseline
DaVI-
BEST

{50,100} 0,3940 0,3017 0,3864 0,3042 0,3894 0,3022 0,3958 0,3120

{15,20} 0,3940 0,38020,38020,3802 0,3864 0,38740,38740,3874 0,3894 0,38020,38020,3802 0,3958 0,38740,38740,3874

{10,50} 0,3940 0,3447 0,3864 0,3491 0,3894 0,3447 0,3958 0,3527

{2,7} 0,3940 0,3392 0,3864 0,3470 0,3894 0,3392 0,3958 0,3470

Granul.
Filter PoF Weight PoF

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Weight

PoF
Baseline

Weight
PoF

{50,100} 0,1224 0,1908∗ 0,1269 0,1922∗ 0,3991 0,3210 0,4055 0,3305

{15,20} 0,1224 0,3240∗ 0,1269 0,3262∗ 0,3991 0,40490,40490,4049 0,4055 0,41100,41100,4110

{10,50} 0,1224 0,2591∗ 0,1269 0,2606∗ 0,3991 0,3751 0,4055 0,3823

{2,7} 0,1224 0,43140,43140,4314∗ 0,1269 0,43220,43220,4322∗ 0,3991 0,4024 0,4055 0,4088

Valores da MAP para o fator de combinação α = 0, 3

Granul.
cReduction DaVI-BEST

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
cReduc-

tion
Baseline

cReduc-
tion

Baseline
DaVI-
BEST

Baseline
DaVI-
BEST

{50,100} 0,3940 0,3440 0,3864 0,3527 0,3894 0,3440 0,3958 0,3527

{15,20} 0,3940 0,39230,39230,3923 0,3864 0,39870,39870,3987 0,3894 0,39230,39230,3923 0,3958 0,39870,39870,3987

{10,50} 0,3940 0,3233 0,3864 0,3272 0,3894 0,3222 0,3958 0,3318

{2,7} 0,3940 0,3195 0,3864 0,3291 0,3894 0,3195 0,3958 0,3291

Granul.
Filter PoF Weight PoF

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Weight

PoF
Baseline

Weight
PoF

{50,100} 0,1224 0,1840∗ 0,1269 0,1854∗ 0,3991 0,3556 0,4055 0,3639

{15,20} 0,1224 0,3066∗ 0,1269 0,3082∗ 0,3991 0,43610,43610,4361 0,4055 0,44200,44200,4420

{10,50} 0,1224 0,2589∗ 0,1269 0,2596∗ 0,3991 0,3590 0,4055 0,3667

{2,7} 0,1224 0,41870,41870,4187∗ 0,1269 0,42000,42000,4200 0,3991 0,3768 0,4055 0,3849
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Tabela B.7: Resultados do Terceiro Experimento da Avaliação Comparando com o Base-
line “Metodológico” para os Fatores de Combinação α = 0, 5, α = 0, 7 e α = 1

Valores da MAP para o fator de combinação α = 0, 5

Granul.
cReduction DaVI-BEST

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
cReduc-

tion
Baseline

cReduc-
tion

Baseline
DaVI-
BEST

Baseline
DaVI-
BEST

{50,100} 0,3940 0,3339 0,3864 0,3424 0,3894 0,3339 0,3958 0,3424

{15,20} 0,3940 0,41350,41350,4135 0,3864 0,41890,41890,4189 0,3894 0,41350,41350,4135 0,3958 0,37250,37250,3725

{10,50} 0,3940 0,3240 0,3864 0,3322 0,3894 0,3240 0,3958 0,3328

{2,7} 0,3940 0,3287 0,3864 0,3374 0,3894 0,3287 0,3958 0,3374

Granul.
Filter PoF Weight PoF

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Weight

PoF
Baseline

Weight
PoF

{50,100} 0,1224 0,2125∗ 0,1269 0,2135∗ 0,3991 0,3544 0,4055 0,3628

{15,20} 0,1224 0,2801∗ 0,1269 0,2818∗ 0,3991 0,44790,44790,4479 0,4055 0,45250,45250,4525

{10,50} 0,1224 0,2466∗ 0,1269 0,2473∗ 0,3991 0,3473 0,4055 0,3556

{2,7} 0,1224 0,39650,39650,3965∗ 0,1269 0,39830,39830,3983∗ 0,3991 0,3826 0,4055 0,3898

Valores da MAP para o fator de combinação α = 0, 7

Granul.
cReduction DaVI-BEST

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
cReduc-

tion
Baseline

cReduc-
tion

Baseline
DaVI-
BEST

Baseline
DaVI-
BEST

{50,100} 0,3940 0,3251 0,3864 0,3341 0,3894 0,3251 0,3958 0,3341

{15,20} 0,3940 0,37330,37330,3733 0,3864 0,38120,38120,3812 0,3894 0,37330,37330,3733 0,3958 0,38120,38120,3812

{10,50} 0,3940 0,3161 0,3864 0,3261 0,3894 0,3161 0,3958 0,3261

{2,7} 0,3940 0,3384 0,3864 0,3451 0,3894 0,3384 0,3958 0,3451

Granul.
Filter PoF Weight PoF

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Weight

PoF
Baseline

Weight
PoF

{50,100} 0,1224 0,1934∗ 0,1269 0,1951∗ 0,3991 0,3436 0,4055 0,3523

{15,20} 0,1224 0,3498∗ 0,1269 0,3514∗ 0,3991 0,40480,40480,4048 0,4055 0,41200,41200,4120

{10,50} 0,1224 0,2386∗ 0,1269 0,2400∗ 0,3991 0,3528 0,4055 0,3613

{2,7} 0,1224 0,38160,38160,3816∗ 0,1269 0,38170,38170,3817∗ 0,3991 0,3925 0,4055 0,3978

Valores da MAP para o fator de combinação α = 1

Granul.
cReduction DaVI-BEST

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
cReduc-

tion
Baseline

cReduc-
tion

Baseline
DaVI-
BEST

Baseline
DaVI-
BEST

{50,100} 0,3940 0,3267 0,3864 0,3360 0,3894 0,3266 0,3958 0,3360

{15,20} 0,3940 0,34490,34490,3449 0,3864 0,35250,35250,3525 0,3894 0,34490,34490,3449 0,3958 0,35250,35250,3525

{10,50} 0,3940 0,3100 0,3864 0,3172 0,3894 0,3100 0,3958 0,3172

{2,7} 0,3940 0,3213 0,3864 0,3304 0,3894 0,3213 0,3958 0,3304

Granul.
Filter PoF Weight PoF

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Weight

PoF
Baseline

Weight
PoF

{50,100} 0,1224 0,1828∗ 0,1269 0,1847 0,3991 0,3400 0,4055 0,3487

{15,20} 0,1224 0,2922∗ 0,1269 0,2922∗ 0,3991 0,3709 0,4055 0,3773

{10,50} 0,1224 0,2114∗ 0,1269 0,2114∗ 0,3991 0,3378 0,4055 0,3442

{2,7} 0,1224 0,40610,40610,4061∗ 0,1269 0,40730,40730,4073∗ 0,3991 0,37240,37240,3724 0,4055 0,37980,37980,3798
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Tabela B.8: Resultados do Quarto Experimento da Avaliação Comparando com o Baseline
“Metodológico” para os Fatores de Combinação α = 0 e α = 0, 3

Valores da MAP para o fator de combinação α = 0

Granul.
cReduction DaVI-BEST

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
cReduc-

tion
Baseline

cReduc-
tion

Baseline
DaVI-
BEST

Baseline
DaVI-
BEST

{50,100} 0,3089 0,3017 0,3281 0,3042 0,3131 0,3022 0,3254 0,3120

{15,20} 0,3089 0,38020,38020,3802∗ 0,3281 0,38740,38740,3874∗ 0,3131 0,38020,38020,3802∗ 0,3254 0,38740,38740,3874∗
{10,50} 0,3089 0,3447∗ 0,3281 0,3491 0,3131 0,3447 0,3254 0,3526

{2,7} 0,3089 0,3392∗ 0,3281 0,3470 0,3131 0,3392 0,3254 0,3470

Granul.
Filter PoF Weight PoF

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Weight

PoF
Baseline

Weight
PoF

{50,100} 0,1713 0,1908∗ 0,1831 0,1922∗ 0,3201 0,3210 0,3324 0,3305

{15,20} 0,1713 0,3240∗ 0,1831 0,3262∗ 0,3201 0,40490,40490,4049∗ 0,3324 0,41100,41100,4110∗
{10,50} 0,1713 0,2591∗ 0,1831 0,2606∗ 0,3201 0,3751∗ 0,3324 0,3823∗
{2,7} 0,1713 0,43140,43140,4314∗ 0,1831 0,43220,43220,4322∗ 0,3201 0,4024∗ 0,3324 0,4088∗

Valores da MAP para o fator de combinação α = 0, 3

Granul.
cReduction DaVI-BEST

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
cReduc-

tion
Baseline

cReduc-
tion

Baseline
DaVI-
BEST

Baseline
DaVI-
BEST

{50,100} 0,3089 0,3440 0,3281 0,3527 0,3131 0,3440 0,3254 0,3527

{15,20} 0,3089 0,39230,39230,3923∗ 0,3281 0,39870,39870,3987∗ 0,3131 0,39230,39230,3923∗ 0,3254 0,39870,39870,3987∗
{10,50} 0,3089 0,3233 0,3281 0,3272 0,3131 0,3222 0,3254 0,3318

{2,7} 0,3089 0,3195 0,3281 0,3291 0,3131 0,3195 0,3254 0,3291

Granul.
Filter PoF Weight PoF

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Weight

PoF
Baseline

Weight
PoF

{50,100} 0,1713 0,1840 0,1831 0,1854 0,3201 0,3556 0,3324 0,3639

{15,20} 0,1713 0,3066∗ 0,1831 0,3082∗ 0,3201 0,43610,43610,4361∗ 0,3324 0,44200,44200,4420∗
{10,50} 0,1713 0,2589∗ 0,1831 0,2596∗ 0,3201 0,3590∗ 0,3324 0,3667∗
{2,7} 0,1713 0,41870,41870,4187∗ 0,1831 0,42010,42010,4201∗ 0,3201 0,3768∗ 0,3324 0,3849∗
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Tabela B.9: Resultados do Terceiro Experimento da Avaliação Comparando com o Base-
line “Metodológico” para os Fatores de Combinação α = 0, 5, α = 0, 7 e α = 1

Valores da MAP para o fator de combinação α = 0, 5

Granul.
cReduction DaVI-BEST

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
cReduc-

tion
Baseline

cReduc-
tion

Baseline
DaVI-
BEST

Baseline
DaVI-
BEST

{50,100} 0,3089 0,3339 0,3281 0,3424 0,3131 0,3339 0,3254 0,3424

{15,20} 0,3089 0,41350,41350,4135∗ 0,3281 0,41890,41890,4189∗ 0,3131 0,41350,41350,4135∗ 0,3254 0,37250,37250,3725∗
{10,50} 0,3089 0,3240 0,3281 0,3322 0,3131 0,3240 0,3254 0,3328

{2,7} 0,3089 0,3287 0,3281 0,3374 0,3131 0,3287 0,3254 0,3374

Granul.
Filter PoF Weight PoF

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Weight

PoF
Baseline

Weight
PoF

{50,100} 0,1713 0,2125 0,1831 0,2135 0,3201 0,3544 0,3324 0,3628

{15,20} 0,1713 0,2801∗ 0,1831 0,2818∗ 0,3201 0,44790,44790,4479∗ 0,3324 0,45250,45250,4525∗
{10,50} 0,1713 0,2466∗ 0,1831 0,2473∗ 0,3201 0,3473 0,3324 0,3556

{2,7} 0,1713 0,39650,39650,3965∗ 0,1831 0,39830,39830,3983∗ 0,3201 0,3826∗ 0,3324 0,3898∗
Valores da MAP para o fator de combinação α = 0, 7

Granul.
cReduction DaVI-BEST

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
cReduc-

tion
Baseline

cReduc-
tion

Baseline
DaVI-
BEST

Baseline
DaVI-
BEST

{50,100} 0,3089 0,3251 0,3281 0,3341 0,3131 0,3251 0,3254 0,3341

{15,20} 0,3089 0,37330,37330,3733∗ 0,3281 0,38120,38120,3812∗ 0,3131 0,37330,37330,3733∗ 0,3254 0,38120,38120,3812∗
{10,50} 0,3089 0,3161 0,3281 0,3261 0,3131 0,3161 0,3254 0,3261

{2,7} 0,3089 0,3384 0,3281 0,3451 0,3131 0,3384 0,3254 0,3451

Granul.
Filter PoF Weight PoF

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Weight

PoF
Baseline

Weight
PoF

{50,100} 0,1713 0,1934 0,1831 0,1951 0,3201 0,3436 0,4055 0,3523

{15,20} 0,1713 0,3498∗ 0,1831 0,3514∗ 0,3201 0,40480,40480,4048∗ 0,3324 0,41200,41200,4120∗
{10,50} 0,1713 0,2386∗ 0,1831 0,2400∗ 0,3201 0,3528 0,3324 0,3613

{2,7} 0,1713 0,38160,38160,3816∗ 0,1831 0,38170,38170,3817∗ 0,3201 0,3925∗ 0,3324 0,3978∗
Valores da MAP para o fator de combinação α = 1

Granul.
cReduction DaVI-BEST

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
cReduc-

tion
Baseline

cReduc-
tion

Baseline
DaVI-
BEST

Baseline
DaVI-
BEST

{50,100} 0,3089 0,3266 0,3281 0,3360 0,3131 0,3266 0,3254 0,3360

{15,20} 0,3089 0,34490,34490,3449∗ 0,3281 0,35250,35250,3525∗ 0,3131 0,34490,34490,3449∗ 0,3254 0,35250,35250,3525∗
{10,50} 0,3089 0,3100 0,3281 0,3172 0,3131 0,3100 0,3254 0,3172

{2,7} 0,3089 0,3213 0,3281 0,3304 0,3131 0,3213 0,3254 0,3304

Granul.
Filter PoF Weight PoF

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Weight

PoF
Baseline

Weight
PoF

{50,100} 0,1713 0,1828∗ 0,1831 0,1847 0,3201 0,3400 0,3324 0,3487

{15,20} 0,1713 0,2922∗ 0,1831 0,2922∗ 0,3201 0,3709∗ 0,3324 0,3773∗
{10,50} 0,1713 0,2114∗ 0,1831 0,2114∗ 0,3201 0,3378∗ 0,3324 0,3442

{2,7} 0,1713 0,40610,40610,4061∗ 0,1831 0,40730,40730,4073∗ 0,3201 0,37240,37240,3724∗ 0,3324 0,37980,37980,3798∗
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Tabela B.10: Resultados do Quinto Experimento da Avaliação Comparando com o Base-
line “Metodológico” para os Fatores de Combinação α = 0 e α = 0, 3

Valores da MAP para o fator de combinação α = 0

Granul.
cReduction DaVI-BEST

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
cReduc-

tion
Baseline

cReduc-
tion

Baseline
DaVI-
BEST

Baseline
DaVI-
BEST

{50,100} 0,0169 0,0113 0,0175 0,0116 0,0169 0,0113 0,0169 0,0116

{15,20} 0,0169 0,0176 0,0175 0,0182 0,0169 0,0176 0,0169 0,0182

{10,50} 0,0169 0,0119 0,0175 0,0120 0,0169 0,0119 0,0169 0,0116

{2,7} 0,0169 0,01840,01840,0184∗ 0,0175 0,01840,01840,0184∗ 0,0169 0,01980,01980,0198 0,0169 0,02170,02170,0217

Granul.
Filter PoF Weight PoF

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Weight

PoF
Baseline

Weight
PoF

{50,100} 0,0085 0,0022 0,0086 0,0027 0,0167 0,0113 0,0168 0,0116

{15,20} 0,0085 0,0060 0,0086 0,0066 0,0167 0,0187 0,0168 0,0193

{10,50} 0,0085 0,0030 0,0086 0,0031 0,0167 0,0122 0,0168 0,0124

{2,7} 0,0085 0,01800,01800,0180∗ 0,0086 0,01810,01810,0181∗ 0,0167 0,01940,01940,0194 0,0168 0,01940,01940,0194

Valores da MAP para o fator de combinação α = 0, 3

Granul.
cReduction DaVI-BEST

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
cReduc-

tion
Baseline

cReduc-
tion

Baseline
DaVI-
BEST

Baseline
DaVI-
BEST

{50,100} 0,0169 0,01950,01950,0195 0,0175 0,02090,02090,0209 0,0169 0,01950,01950,0195 0,0169 0,02090,02090,0209

{15,20} 0,0169 0,0077 0,0175 0,0089 0,0169 0,0096 0,0169 0,0105

{10,50} 0,0169 0,0178 0,0175 0,0181 0,0169 0,0178 0,0169 0,0181

{2,7} 0,0169 0,0189 0,0175 0,0190 0,0169 0,0189 0,0169 0,0190

Granul.
Filter PoF Weight PoF

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Weight

PoF
Baseline

Weight
PoF

{50,100} 0,0085 0,0074 0,0086 0,0089 0,0167 0,0195 0,0168 0,0209

{15,20} 0,0085 0,0019 0,0086 0,0035 0,0167 0,0107 0,0168 0,0117

{10,50} 0,0085 0,0027 0,0086 0,0030 0,0167 0,0183 0,0168 0,0185

{2,7} 0,0085 0,02280,02280,0228∗ 0,0086 0,02290,02290,0229∗ 0,0167 0,01960,01960,0196 0,0168 0,01970,01970,0197
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Tabela B.11: Resultados do Quinto Experimento da Avaliação Comparando com o Base-
line “Metodológico” para os Fatores de Combinação α = 0, 5, α = 0, 7 e α = 1

Valores da MAP para o fator de combinação α = 0, 5

Granul.
cReduction DaVI-BEST

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
cReduc-

tion
Baseline

cReduc-
tion

Baseline
DaVI-
BEST

Baseline
DaVI-
BEST

{50,100} 0,0169 0,0085 0,0175 0,0090 0,0169 0,0085 0,0169 0,0090

{15,20} 0,0169 0,0048 0,0175 0,0056 0,0169 0,0048 0,0169 0,0056

{10,50} 0,0169 0,0079 0,0175 0,0081 0,0169 0,0079 0,0169 0,0081

{2,7} 0,0169 0,01460,01460,0146 0,0175 0,01500,01500,0150 0,0169 0,01630,01630,0163 0,0169 0,01620,01620,0162

Granul.
Filter PoF Weight PoF

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Weight

PoF
Baseline

Weight
PoF

{50,100} 0,0085 0,0061 0,0086 0,0065 0,0167 0,0090 0,0168 0,0096

{15,20} 0,0085 0,0011 0,0086 0,0019 0,0167 0,0048 0,0168 0,0056

{10,50} 0,0085 0,0039 0,0086 0,0042 0,0167 0,0083 0,0168 0,0085

{2,7} 0,0085 0,01180,01180,0118 0,0086 0,01220,01220,0122 0,0167 0,01600,01600,0160 0,0168 0,01630,01630,0163

Valores da MAP para o fator de combinação α = 0, 7

Granul.
cReduction DaVI-BEST

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
cReduc-

tion
Baseline

cReduc-
tion

Baseline
DaVI-
BEST

Baseline
DaVI-
BEST

{50,100} 0,0169 0,0121 0,0175 0,0127 0,0169 0,0121 0,0169 0,0127

{15,20} 0,0169 0,01730,01730,0173 0,0175 0,01760,01760,0176 0,0169 0,0143 0,0169 0,0152

{10,50} 0,0169 0,0129 0,0175 0,0131 0,0169 0,0129 0,0169 0,0131

{2,7} 0,0169 0,0164 0,0175 0,0167 0,0169 0,01640,01640,0164 0,0169 0,01670,01670,0167

Granul.
Filter PoF Weight PoF

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Weight

PoF
Baseline

Weight
PoF

{50,100} 0,0085 0,0007 0,0086 0,0016 0,0167 0,0124 0,0168 0,0130

{15,20} 0,0085 0,0021 0,0086 0,0027 0,0167 0,01770,01770,0177 0,0168 0,01800,01800,0180

{10,50} 0,0085 0,0010 0,0086 0,0013 0,0167 0,0139 0,0168 0,0142

{2,7} 0,0085 0,01690,01690,0169∗ 0,0086 0,01720,01720,0172∗ 0,0167 0,0171 0,0168 0,0173

Valores da MAP para o fator de combinação α = 1

Granul.
cReduction DaVI-BEST

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
cReduc-

tion
Baseline

cReduc-
tion

Baseline
DaVI-
BEST

Baseline
DaVI-
BEST

{50,100} 0,0169 0,0139 0,0175 0,0143 0,0169 0,0139 0,0169 0,0143

{15,20} 0,0169 0,01610,01610,0161 0,0175 0,01620,01620,0162 0,0169 0,01610,01610,0161 0,0169 0,01620,01620,0162

{10,50} 0,0169 0,0139 0,0175 0,0141 0,0169 0,0139 0,0169 0,0141

{2,7} 0,0169 0,0131 0,0175 0,0132 0,0169 0,0131 0,0169 0,0132

Granul.
Filter PoF Weight PoF

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Weight

PoF
Baseline

Weight
PoF

{50,100} 0,0085 0,0019 0,0086 0,0020 0,0167 0,0142 0,0168 0,0146

{15,20} 0,0085 0,0006 0,0086 0,0006 0,0167 0,01700,01700,0170 0,0168 0,01700,01700,0170

{10,50} 0,0085 0,0018 0,0086 0,0019 0,0167 0,0141 0,0168 0,0143

{2,7} 0,0085 0,01510,01510,0151∗ 0,0086 0,01520,01520,0152∗ 0,0167 0,0142 0,0168 0,0143
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Tabela B.12: Resultados do Sexto Experimento da Avaliação Comparando com o Baseline
“Metodológico” para os Fatores de Combinação α = 0 e α = 0, 3

Valores da MAP para o fator de combinação α = 0

Granul.
cReduction DaVI-BEST

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
cReduc-

tion
Baseline

cReduc-
tion

Baseline
DaVI-
BEST

Baseline
DaVI-
BEST

{50,100} 0,0157 0,0113 0,0163 0,0116 0,0163 0,0113 0,0164 0,0116

{15,20} 0,0157 0,0176 0,0163 0,0182 0,0163 0,0176 0,0164 0,0182

{10,50} 0,0157 0,0119 0,0163 0,0120 0,0163 0,0119 0,0164 0,0116

{2,7} 0,0157 0,01840,01840,0184 0,0163 0,01840,01840,0184 0,0163 0,02000,02000,0200 0,0164 0,02170,02170,0217

Granul.
Filter PoF Weight PoF

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Weight

PoF
Baseline

Weight
PoF

{50,100} 0,0077 0,0022 0,0078 0,0027 0,0161 0,0113 0,0163 0,0116

{15,20} 0,0077 0,0060 0,0078 0,0066 0,0161 0,0187 0,0163 0,0193

{10,50} 0,0077 0,0030 0,0078 0,0031 0,0161 0,0122 0,0163 0,0124

{2,7} 0,0077 0,01800,01800,0180∗ 0,0078 0,01810,01810,0181∗ 0,0161 0,01940,01940,0194 0,0163 0,01940,01940,0194

Valores da MAP para o fator de combinação α = 0, 3

Granul.
cReduction DaVI-BEST

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
cReduc-

tion
Baseline

cReduc-
tion

Baseline
DaVI-
BEST

Baseline
DaVI-
BEST

{50,100} 0,0157 0,01950,01950,0195 0,0163 0,02090,02090,0209 0,0163 0,01950,01950,0195 0,0164 0,02090,02090,0209

{15,20} 0,0157 0,0077 0,0163 0,0089 0,0163 0,0096 0,0164 0,0105

{10,50} 0,0157 0,0178 0,0163 0,0181 0,0163 0,0178 0,0164 0,0181

{2,7} 0,0157 0,0189 0,0163 0,0190 0,0163 0,0189 0,0164 0,0190

Granul.
Filter PoF Weight PoF

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Weight

PoF
Baseline

Weight
PoF

{50,100} 0,0077 0,0074 0,0078 0,0089 0,0161 0,0195 0,0163 0,0209

{15,20} 0,0077 0,0019 0,0078 0,0035 0,0161 0,0107 0,0163 0,0117

{10,50} 0,0077 0,0027 0,0078 0,0030 0,0161 0,0183 0,0163 0,0185

{2,7} 0,0077 0,02280,02280,0228∗ 0,0078 0,02290,02290,0229∗ 0,0161 0,01960,01960,0196 0,0163 0,01970,01970,0197
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Tabela B.13: Resultados do Sexto Experimento da Avaliação Comparando com o Baseline
“Metodológico” para os Fatores de Combinação α = 0, 5, α = 0, 7 e α = 1

Valores da MAP para o fator de combinação α = 0, 5

Granul.
cReduction DaVI-BEST

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
cReduc-

tion
Baseline

cReduc-
tion

Baseline
DaVI-
BEST

Baseline
DaVI-
BEST

{50,100} 0,0157 0,0085 0,0163 0,0090 0,0163 0,0085 0,0164 0,0090

{15,20} 0,0157 0,0048 0,0163 0,0056 0,0163 0,0048 0,0164 0,0056

{10,50} 0,0157 0,0079 0,0163 0,0081 0,0163 0,0079 0,0164 0,0081

{2,7} 0,0157 0,01460,01460,0146 0,0163 0,01500,01500,0150 0,0163 0,01630,01630,0163 0,0164 0,01620,01620,0162

Granul.
Filter PoF Weight PoF

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Weight

PoF
Baseline

Weight
PoF

{50,100} 0,0077 0,0061 0,0078 0,0065 0,0161 0,0090 0,0163 0,0096

{15,20} 0,0077 0,0011 0,0078 0,0019 0,0161 0,0048 0,0163 0,0056

{10,50} 0,0077 0,0039 0,0078 0,0042 0,0161 0,0083 0,0163 0,0085

{2,7} 0,0077 0,01180,01180,0118 0,0078 0,01220,01220,0122 0,0161 0,01600,01600,0160 0,0163 0,01630,01630,0163

Valores da MAP para o fator de combinação α = 0, 7

Granul.
cReduction DaVI-BEST

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
cReduc-

tion
Baseline

cReduc-
tion

Baseline
DaVI-
BEST

Baseline
DaVI-
BEST

{50,100} 0,0157 0,0121 0,0163 0,0127 0,0163 0,0121 0,0164 0,0127

{15,20} 0,0157 0,01730,01730,0173 0,0163 0,01760,01760,0176 0,0163 0,0143 0,0164 0,0152

{10,50} 0,0157 0,0129 0,0163 0,0131 0,0163 0,0129 0,0164 0,0131

{2,7} 0,0157 0,0164 0,0163 0,0167 0,0163 0,01640,01640,0164 0,0164 0,01670,01670,0167

Granul.
Filter PoF Weight PoF

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Weight

PoF
Baseline

Weight
PoF

{50,100} 0,0077 0,0007 0,0078 0,0016 0,0161 0,0124 0,0163 0,0130

{15,20} 0,0077 0,0021 0,0078 0,0027 0,0161 0,01770,01770,0177 0,0163 0,01800,01800,0180

{10,50} 0,0077 0,0010 0,0078 0,0013 0,0161 0,0139 0,0163 0,0142

{2,7} 0,0077 0,01690,01690,0169∗ 0,0078 0,01720,01720,0172∗ 0,0161 0,0171 0,0163 0,0173

Valores da MAP para o fator de combinação α = 1

Granul.
MAP@5 MAP@10

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
cReduc-

tion
Baseline

cReduc-
tion

Baseline
DaVI-
BEST

Baseline
DaVI-
BEST

{50,100} 0,0157 0,0139 0,0163 0,0143 0,0163 0,0139 0,0164 0,0143

{15,20} 0,0157 0,01610,01610,0161 0,0163 0,01620,01620,0162 0,0163 0,01610,01610,0161 0,0164 0,01620,01620,0162

{10,50} 0,0157 0,0139 0,0163 0,0141 0,0163 0,0139 0,0164 0,0141

{2,7} 0,0157 0,0131 0,0163 0,0132 0,0163 0,0131 0,0164 0,0132

Granul.
Filter PoF Weight PoF

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Weight

PoF
Baseline

Weight
PoF

{50,100} 0,0077 0,0019 0,0078 0,0020 0,0161 0,0142 0,0163 0,0146

{15,20} 0,0077 0,0006 0,0078 0,0006 0,0161 0,01700,01700,0170 0,0163 0,01700,01700,0170

{10,50} 0,0077 0,0018 0,0078 0,0019 0,0161 0,0141 0,0163 0,0143

{2,7} 0,0077 0,01510,01510,0151∗ 0,0078 0,01520,01520,0152∗ 0,0161 0,0142 0,0163 0,0143
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Tabela B.14: Resultados do Sétimo Experimento da Avaliação Comparando com o Base-
line “Metodológico” para os Fatores de Combinação α = 0 e α = 0, 3

Valores da MAP para o fator de combinação α = 0

Granul.
cReduction DaVI-BEST

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
cReduc-

tion
Baseline

cReduc-
tion

Baseline
DaVI-
BEST

Baseline
DaVI-
BEST

{50,100} 0,0169 0,02340,02340,0234 0,0175 0,02360,02360,0236 0,0169 0,02340,02340,0234 0,0169 0,02360,02360,0236

{15,20} 0,0169 0,0059 0,0175 0,0064 0,0169 0,059 0,0169 0,0094

{10,50} 0,0169 0,0146 0,0175 0,0147 0,0169 0,0146 0,0169 0,0147

{2,7} 0,0169 0,0148 0,0175 0,0149 0,0169 0,0182 0,0169 0,0187

Granul.
Filter PoF Weight PoF

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Weight

PoF
Baseline

Weight
PoF

{50,100} 0,0085 0,0059 0,0086 0,0062 0,0167 0,02340,02340,0234 0,0163 0,02360,02360,0236

{15,20} 0,0085 0,0041 0,0086 0,0047 0,0167 0,0059 0,0168 0,0064

{10,50} 0,0085 0,0045 0,0086 0,0046 0,0167 0,0146 0,0168 0,0147

{2,7} 0,0085 0,01320,01320,0132 0,0086 0,01330,01330,0133 0,0162 0,0167 0,0168 0,0152

Valores da MAP para o fator de combinação α = 0, 3

Granul.
cReduction DaVI-BEST

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
cReduc-

tion
Baseline

cReduc-
tion

Baseline
DaVI-
BEST

Baseline
DaVI-
BEST

{50,100} 0,0169 0,02890,02890,0289 0,0175 0,02920,02920,0292 0,0169 0,02890,02890,0289 0,0169 0,02920,02920,0292

{15,20} 0,0169 0,0214 0,0175 0,0216 0,0169 0,0214 0,0169 0,0191

{10,50} 0,0169 0,0160 0,0175 0,0162 0,0169 0,0160 0,0169 0,0132

{2,7} 0,0169 0,0182 0,0175 0,0183 0,0169 0,0233 0,0169 0,0215

Granul.
Filter PoF Weight PoF

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Weight

PoF
Baseline

Weight
PoF

{50,100} 0,0085 0,0121 0,0086 0,0124 0,0167 0,03080,03080,0308 0,0168 0,03110,03110,0311

{15,20} 0,0085 0,0106 0,0086 0,0106 0,0167 0,0228 0,0168 0,0230

{10,50} 0,0085 0,0067 0,0086 0,0069 0,0167 0,0168 0,0168 0,0170

{2,7} 0,0085 0,01940,01940,0194∗ 0,0086 0,01960,01960,0196∗ 0,0167 0,0185 0,0168 0,0186
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Tabela B.15: Resultados do Sétimo Experimento da Avaliação Comparando com o Base-
line “Metodológico” para os Fatores de Combinação α = 0, 5, α = 0, 7 e α = 1

Valores da MAP para o fator de combinação α = 0, 5

Granul.
cReduction DaVI-BEST

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
cReduc-

tion
Baseline

cReduc-
tion

Baseline
DaVI-
BEST

Baseline
DaVI-
BEST

{50,100} 0,0169 0,0221 0,0175 0,0224 0,0169 0,0221 0,0169 0,0224

{15,20} 0,0169 0,02620,02620,0262 0,0175 0,02650,02650,0265 0,0169 0,02430,02430,0243 0,0169 0,0163

{10,50} 0,0169 0,0149 0,0175 0,0152 0,0169 0,0149 0,0169 0,0152

{2,7} 0,0169 0,02118 0,0175 0,0219 0,0169 0,0215 0,0169 0,02260,02260,0226

Granul.
Filter PoF Weight PoF

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Weight

PoF
Baseline

Weight
PoF

{50,100} 0,0085 0,0079 0,0086 0,0090 0,0167 0,0216 0,0168 0,0220

{15,20} 0,0085 0,0115 0,0086 0,0119 0,0167 0,02620,02620,0262 0,0168 0,02650,02650,0265

{10,50} 0,0085 0,0064 0,0086 0,0068 0,0167 0,0151 0,0168 0,0154

{2,7} 0,0085 0,02130,02130,0213∗ 0,0086 0,02130,02130,0213∗ 0,0167 0,0225 0,0168 0,0225

Valores da MAP para o fator de combinação α = 0, 7

Granul.
cReduction DaVI-BEST

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
cReduc-

tion
Baseline

cReduc-
tion

Baseline
DaVI-
BEST

Baseline
DaVI-
BEST

{50,100} 0,0169 0,02750,02750,0275 0,0175 0,02780,02780,0278 0,0169 0,02750,02750,0275 0,0169 0,02780,02780,0278

{15,20} 0,0169 0,0152 0,0175 0,0153 0,0169 0,0119 0,0169 0,0153

{10,50} 0,0169 0,0135 0,0175 0,0138 0,0169 0,0135 0,0169 0,0138

{2,7} 0,0169 0,0216 0,0175 0,0217 0,0169 0,0206 0,0169 0,0208

Granul.
FilterPoF WeightPoF

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Weight

PoF
Baseline

Weight
PoF

{50,100} 0,0085 0,0136 0,0086 0,0138 0,0167 0,02750,02750,0275 0,0168 0,02780,02780,0278

{15,20} 0,0085 0,0066 0,0086 0,0066 0,0167 0,0168 0,0168 0,0171

{10,50} 0,0085 0,0090 0,0086 0,0090 0,0167 0,0138 0,0168 0,0142

{2,7} 0,0085 0,02620,02620,0262∗ 0,0086 0,02630,02630,0263∗ 0,0167 0,0221 0,0168 0,0223

Valores da MAP para o fator de combinação α = 1

Granul.
cReduction DaVI-BEST

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
cReduc-

tion
Baseline

cReduc-
tion

Baseline
DaVI-
BEST

Baseline
DaVI-
BEST

{50,100} 0,0169 0,0153 0,0175 0,0157 0,0169 0,0153 0,0169 0,0157

{15,20} 0,0169 0,03750,03750,0375∗ 0,0175 0,03780,03780,0378∗ 0,0169 0,03750,03750,0375∗ 0,0169 0,03070,03070,0307

{10,50} 0,0169 0,0153 0,0175 0,0156 0,0169 0,0153 0,0169 0,0120

{2,7} 0,0169 0,0170 0,0175 0,0171 0,0169 0,0198 0,0169 0,0189

Granul.
Filter PoF Weight PoF

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Weight

PoF
Baseline

Weight
PoF

{50,100} 0,0085 0,0062 0,0086 0,0065 0,0167 0,0153 0,0168 0,0159

{15,20} 0,0085 0,02370,02370,0237 0,0086 0,02370,02370,0237 0,0167 0,03750,03750,0375 0,0168 0,03780,03780,0378

{10,50} 0,0085 0,0069 0,0086 0,0072 0,0167 0,0157 0,0168 0,0161

{2,7} 0,0085 0,0171∗ 0,0086 0,0172∗ 0,0167 0,0184 0,0168 0,0185
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Tabela B.16: Resultados do Oitavo Experimento da Avaliação Comparando com o Base-
line “Metodológico” para os Fatores de Combinação α = 0 e α = 0, 3

Valores da MAP para o fator de combinação α = 0

Granul.
cReduction DaVI-BEST

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
cReduc-

tion
Baseline

cReduc-
tion

Baseline
DaVI-
BEST

Baseline
DaVI-
BEST

{50,100} 0,0157 0,02340,02340,0234 0,0163 0,02360,02360,0236 0,0163 0,02340,02340,0234 0,0164 0,02360,02360,0236

{15,20} 0,0157 0,0059 0,0163 0,0064 0,0163 0,0059 0,0164 0,0094

{10,50} 0,0157 0,0146 0,0163 0,0147 0,0163 0,0146 0,0164 0,0147

{2,7} 0,0157 0,0158 0,0163 0,0149 0,0163 0,0182 0,0164 0,0187

Granul.
Filter PoF Weight PoF

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Weight

PoF
Baseline

Weight
PoF

{50,100} 0,0077 0,0059 0,0078 0,0062 0,0162 0,02340,02340,0234 0,0163 0,02360,02360,0236

{15,20} 0,0077 0,0041 0,0078 0,0047 0,0162 0,0059 0,0163 0,0064

{10,50} 0,0077 0,0045 0,0078 0,0046 0,0162 0,0146 0,0163 0,0147

{2,7} 0,0077 0,01320,01320,0132∗ 0,0078 0,01330,01330,0133∗ 0,0162 0,0151 0,0163 0,0152

Valores da MAP para o fator de combinação α = 0, 3

Granul.
cReduction DaVI-BEST

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
cReduc-

tion
Baseline

cReduc-
tion

Baseline
DaVI-
BEST

Baseline
DaVI-
BEST

{50,100} 0,0157 0,02890,02890,0289 0,0163 0,02920,02920,0292 0,0163 0,02890,02890,0289 0,0164 0,02920,02920,0292

{15,20} 0,0157 0,0214 0,0163 0,0216 0,0163 0,0214 0,0164 0,0197

{10,50} 0,0157 0,0160 0,0163 0,0162 0,0163 0,0160 0,0164 0,0132

{2,7} 0,0157 0,0182 0,0163 0,0183 0,0163 0,0233 0,0164 0,0215

Granul.
Filter PoF Weight PoF

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Weight

PoF
Baseline

Weight
PoF

{50,100} 0,0077 0,0121 0,0078 0,0124 0,0162 0,03080,03080,0308 0,0163 0,03110,03110,0311

{15,20} 0,0077 0,0106 0,0078 0,0106 0,0162 0,0228 0,0163 0,0230

{10,50} 0,0077 0,0067 0,0078 0,0069 0,0162 0,0168 0,0163 0,0170

{2,7} 0,0077 0,01940,01940,0194∗ 0,0078 0,01960,01960,0196∗ 0,0162 0,0185 0,0163 0,0186
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Tabela B.17: Resultados do Oitavo Experimento da Avaliação Comparando com o Base-
line “Metodológico” para os Fatores de Combinação α = 0, 5, α = 0, 7 e α = 1

Valores da MAP para o fator de combinação α = 0, 5

Granul.
cReduction DaVI-BEST

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
cReduc-

tion
Baseline

cReduc-
tion

Baseline
DaVI-
BEST

Baseline
DaVI-
BEST

{50,100} 0,0157 0,0221∗ 0,0163 0,0224 0,0163 0,0221 0,0164 0,0224

{15,20} 0,0157 0,02620,02620,0262 0,0163 0,02650,02650,0265 0,0163 0,02430,02430,0243 0,0164 0,0163

{10,50} 0,0157 0,0149 0,0163 0,0152 0,0163 0,0149 0,0164 0,0152

{2,7} 0,0157 0,0212 0,0163 0,0219 0,0163 0,0215 0,0164 0,02260,02260,0226

Granul.
Filter PoF Weight PoF

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Weight

PoF
Baseline

Weight
PoF

{50,100} 0,0077 0,0079 0,0078 0,0090 0,0162 0,0216 0,0163 0,0220

{15,20} 0,0077 0,0115 0,0078 0,0119 0,0162 0,02620,02620,0262 0,0163 0,02650,02650,0265

{10,50} 0,0077 0,0064 0,0078 0,0068 0,0162 0,0151 0,0163 0,0154

{2,7} 0,0077 0,02130,02130,0213 0,0078 0,02130,02130,0213 0,0162 0,0225∗ 0,0163 0,0225∗
Valores da MAP para o fator de combinação α = 0, 7

Granul.
cReduction DaVI-BEST

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
cReduc-

tion
Baseline

cReduc-
tion

Baseline
DaVI-
BEST

Baseline
DaVI-
BEST

{50,100} 0,1573 0,0275 0,0163 0,0278 0,0163 0,0275 0,0164 0,0278

{15,20} 0,1573 0,0152 0,0163 0,0153 0,0163 0,0119 0,0164 0,0153

{10,50} 0,1573 0,0135 0,0163 0,0138 0,0163 0,0135 0,0164 0,0138

{2,7} 0,1573 0,0216 0,0163 0,0217 0,0163 0,0206 0,0164 0,0208

Granul.
FilterPoF WeightPoF

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Weight

PoF
Baseline

Weight
PoF

{50,100} 0,0077 0,0136 0,0078 0,0138 0,0162 0,0275 0,0163 0,0278

{15,20} 0,0077 0,0066 0,0078 0,0066 0,0162 0,0168 0,0163 0,0171

{10,50} 0,0077 0,0090 0,0078 0,0899 0,0162 0,0138 0,0163 0,0142

{2,7} 0,0077 0,0262∗ 0,0078 0,0263∗ 0,0162 0,0221 0,0163 0,0223

Valores da MAP para o fator de combinação α = 1

Granul.
cReduction DaVI-BEST

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
cReduc-

tion
Baseline

cReduc-
tion

Baseline
DaVI-
BEST

Baseline
DaVI-
BEST

{50,100} 0,0157 0,0153 0,0163 0,0157 0,0163 0,0153 0,0164 0,0157

{15,20} 0,0157 0,03750,03750,0375∗ 0,0163 0,03780,03780,0378∗ 0,0163 0,03750,03750,0375∗ 0,0164 0,03070,03070,0307

{10,50} 0,0157 0,0153 0,0163 0,0156 0,0163 0,0153 0,0164 0,0120

{2,7} 0,0157 0,0170 0,0163 0,0171 0,0163 0,0198 0,0164 0,0189

Granul.
Filter PoF Weight PoF

MAP@5 MAP@10 MAP@5 MAP@10

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Filter
PoF

Baseline
Weight

PoF
Baseline

Weight
PoF

{50,100} 0,0770 0,0062 0,0078 0,0065 0,0162 0,0153 0,0163 0,0159

{15,20} 0,0770 0,02370,02370,0237 0,0078 0,02370,02370,0237 0,0162 0,03750,03750,0375∗ 0,0163 0,03780,03780,0378∗
{10,50} 0,0770 0,0069 0,0078 0,0072 0,0162 0,0157 0,0163 0,0161

{2,7} 0,0770 0,0171∗ 0,0078 0,0172∗ 0,0162 0,0184 0,0163 0,0185
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