
Universidade Federal Fluminense

Instituto de Matemática e Estat́ıstica
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À minha famı́lia.



Resumo

Desde a popularização da internet existiu um crescimento acelerado de serviços dispońı-

veis à população. Sites de not́ıcias tornaram-se muito populares devido a velocidade de

informação fornecida. Este trabalho tem como objetivo, propor duas metodologias que

possam ser aplicadas à análise de um conjunto de documentos, geralmente chamado de

corpus. As duas metodologias propostas são a Análise Semântica Latente e a Alocação

Latente de Dirichlet. A primeira tem como objetivo criar um campo semântico a fim

de representar as palavras, sendo posśıvel assim a categorização em grupos. A segunda

parte do pressuposto que ao redigir um texto, o autor possui tópicos em mente e escreve

um texto alternando as diferentes palavras pertencente a cada um destes tópicos sendo

posśıvel a modelagem do texto baseando-se em distribuições de probabilidades, na qual

cada tópico é uma distribuição de probabilidade sobre as palavras do corpus.

Palavras-chaves: Processamento de Linguagem Natural, Alocação Latente de Dirichlet,

Análise Semântica Latente



Agradecimentos

A meus familiares por todo o apoio que eu sempre tive durante toda minha caminhada.
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“We should seek out unfamiliar summa-

ries of observational material, and esta-

blish their useful properties... And still

more novelty can come from finding, and

evading, still deeper lying constraints”

(J. Tukey, The Future of Data Analysis,

1962)
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1 Introdução

O mundo moderno não se comporta mais como na década de 1960. Nosso mundo foi

invadido por informações apresentadas pelos mais diversos tipos. É extremamente comum,

deparar-se com conteúdos de natureza não numérica, como por exemplo textos. Com a

revolução computacional, analisar estas informações apresentadas como texto de forma

eficiente tornou-se uma tarefa de grande importância (e não trivial), não apenas pelo fato

de a informação vinda como um texto ser uma informação de grande riqueza, mas também

por estas informações estarem diretamente ligadas a uma série de pesquisas (revisar), como

por exemplo a recuperação da informação (information retrieval) que está ligada de forma

muito ı́ntima a mecanismos de buscas. Conteúdos apresentados em forma textual são

encontrados em todos os lugares, como por exemplo internet, questionários e avaliações.

Vale a pena lembrar também que o desenvolvimento de ferramentas que pudessem auxiliar

nesta tarefa de estudar a linguagem só começaram a surgir a partir de 1950, com uma

proposta feita por Alan Turing. Desde então novas formas de apresentar o problema e

suas posśıveis soluções foram propostas.

Sites de not́ıcia tornaram-se uma popular opção de aquisição de informação,

seja esta local, regional ou global. Sob este aspecto, é posśıvel pensar que existem vo-

cabulários distintos para cada uma das situações citadas anteriormente. Caso o redator

esteja escrevendo uma reportagem sobre um time de futebol local, por exemplo, podemos

pensar que ele usará palavras como “time”, “campo” e “jogador” enquanto que se ele esti-

ver falando de futebol em um ńıvel global, ele usará palavras como “seleção”, “estádio” e

“estrela”.

Neste trabalho serão feitas duas abordagens, sendo estas: Classificação utili-

zando a Análise Semântica Latente e a Alocação Latente de Dirichlet. A primeira tem

como objetivo a criação de um espaço semântico a fim de representar os documentos e em

seguida estudar formas de agrupamento e classificação. A Análise Semântica Latente foi

proposta por Deerwester (1990) e desde então tem sido utilizada nos mais diversos campos

de aplicação, como a própria análise textual, recuperação de informações e processamento

de imagens, por exemplo. A segunda é referente a Alocação Latente de Dirichlet(LDA),

proposta por Blei (2003), que tem como objetivo categorizar cada palavra a um tópico,
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sendo que para que isto seja posśıvel achar a distribuição de probabilidade sobre as pa-

lavras para aquele tópico. Para cada tópico, existe uma distribuição sobre as palavras

associadas. É estimada também a proporção de cada tópico pertencente a um docu-

mento. Desta forma, diferentemente da Análise Semântica Latente, que irá fornecer uma

estimativa pontual, a Alocação Latente de Dirichlet irá fornecer não a qual tópico aquele

documento pertence, e sim o quanto de cada tópico existe naquele documento.

Deve-se também ser discutida a melhor forma de apresentação dos conteúdos

classificados como texto. Quando fala-se de métodos estat́ısticos, antes da aplicação de

algumas técnicas ,são necessários ser testados uma série de pressupostos e analisar o com-

portamento dos dados em questão. Quando a área de atuação é focada em variáveis que

são apresentadas como sendo texto, a cena não é tão diferente da cena tão comumente uti-

lizada com as variáveis numéricas e categóricas. Neste quesito, um bom pré-processamento

de dados é fundamental, a fim de que posteriormente isso seja de grande aux́ılio na hora

de achar as relações mais intŕınsecas entre cada um dos textos de natureza similar.

No caṕıtulo 2 são apresentados os passos necessários ao pré-processamento do

texto, assim como a metodologia de Análise Semântica Latente(LSA) e a Alocação Latente

de Dirichlet (LDA). No caṕıtulo 3, os resultados são apresentados e finalmente na seção

4 apresentamos as conclusões.
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2 Metodologia

2.1 Processamento de Linguagem Natural

Processamento de Linguagem Natural é o desenvolvimento de modelos computacionais

para a realização de tarefas que dependem de informações expressas em uma ĺıngua na-

tural. A história do Processamento de Linguagem Natural (PNL) começou na década

de 1950, embora alguns trabalhos possam ser encontrados em peŕıodos anteriores. Neste

ano, Turing (1950) publicou seu mais famoso artigo “Computing Machinery and Intelli-

gence”, no qual propôs o Teste de Turing. O teste de Turing é um teste cujo objetivo era

determinar se máquinas poderiam pensar como um ser humano.

No exemplo original, um juiz humano conversa em linguagem natural com um

humano e uma máquina criada para ter desempenho de um ser humano, sem saber qual

é máquina e qual é humano. Se o juiz não pudesse diferenciar com segurança a máquina

do humano, então é dito que a máquina passou no teste. A conversa está limitada a um

canal contendo apenas texto (por exemplo, um teclado e um monitor de v́ıdeo). Se no

final do teste, o interrogador não conseguir distinguir quem é o humano, então pode-se

concluir que o computador pode pensar, segundo o teste de Turing. A figura 2.1 ilustra

ambos os lados envolvidos no teste de Turing.

Figura 2.1: Ilustração do teste proposto por Alan Turing

Em 1954, o experimento de Georgetown envolveu tradução automática de mais
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de sessenta sentenças do russo para o inglês. O experimento foi um sucesso e os autores

afirmaram que dentro de três ou cinco anos, a tradução automática seria um problema

resolvido. No entanto, o progresso real era muito mais lento do que imaginavam, e o

financiamento para a tradução automática foi reduzido drasticamente. Desde finais da

década de 1980, à medida que o poder computacional foi aumentando e tornando-se

menos custoso, o interesse nos modelos estat́ısticos para a tradução automática foi também

aumentando.

Em 1960 surgiram alguns sistemas de Processamento de Linguagem Natural

(PLN) notavelmente bem sucedidos, foram eles:

� SHRDLU : foi um programa de computador desenvolvido pelo norte-americano Terry

Winograd no Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) entre 1968-1970 para

contextualizar partes de uma ĺıngua natural. O SHRDLU foi primariamente um

analisador de linguagem que permitia a interação com o usuário utilizando termos

ingleses. O usuário podia instruir o SHRDLU a mover vários objetos, como blocos,

cones, esferas, etc dando ordens como por exemplo “Mova a bloco verde para dentro

da caixa”. O que o SHDRLU fez foi unicamente uma combinação de ideias simples

que se somaram e fizeram a simulação de “entendimento” muito mais convincente.

� ELIZA: foi um programa de computador e exemplo de uma primeira aplicação de

processamento de linguagem natural. ELIZA era operado por respostas dos usuá-

rios a scripts, o mais famoso era um médico, baseado em uma simulação de uma

psicoterapeuta. Usando quase nenhuma informação sobre o pensamento humano ou

emoções, este software as vezes proporcionava uma surpreendente interação que se

assemelhava a um ser humano. ELIZA foi escrito por Joseph Weizenbaum no MIT

entre 1964 e 1966. Quando o “paciente” ultrapassava a minúscula base de dados,

DOCTOR respondia de forma genérica. Por exemplo, responder a afirmação“Minha

cabeça dói” com “Por que você diz que sua cabeça dói?”

A Figura 2.2 exibe um exemplo de tela dos softwares SHDRLU e ELIZA.

Durante a década de 1980, a maioria dos sistemas de processamento de lin-

guagem natural eram baseados em um conjunto de regras escritas a mão. Porém, no final

da década de 1980, houve uma revolução no sentido em que foram introduzidas técnicas

de aprendizado de máquina para o processamento de linguagem. Esta revolução deu-se
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(a) Imagem de exibição do SHDRLU

(b) Ilustração de uma conversa com o software ELIZA

Figura 2.2: Imagens de tela dos softwares SHDRLU e ELIZA
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através da Lei de Moore, que afirmava que a capacidade de computação iria ser dobrada a

cada 18 meses e o gradual desenvolvimento das teorias lingúısticas de Chomsky. Com isso

os primeiros algoritmos de aprendizado de máquina utilizados como as árvores de decisão

eram capazes de produzir sistemas com regras “se-então” que eram similares as regras es-

critas a mão inicialmente. Porém as pesquisas neste peŕıodo foram focadas principalmente

em modelos estat́ısticos utilizando decisões baseadas em probabilidades.

Pesquisas recentes tem sido focadas especialmente no desenvolvimento de algo-

ritmos pertencentes aos campos de aprendizado semi-supervisionado e não-supervisionado.

Estes algoritmos são capazes de aprenderem a partir dos dados que não foram treinados

para situações espećıficas com respostas esperadas ou utilizando uma combinação de res-

postas que não foram pré-definidas. No geral, este tipo de abordagem produz resultados

menos precisos que os modelos com aprendizado supervisionado, porém levando em con-

sideração a quantidade de dados dispońıveis no momento, estas técnicas podem acabar

superando as técnicas de aprendizado supervisionado.

2.2 Pré-Processamento dos Dados

Uma pequena parcela das palavras contidas em um texto realmente consegue refletir as

informações contidas no mesmo. Analisando a ĺıngua portuguesa, podemos dizer que

palavras como “e”, “de” e “seus” não possuem nenhum tipo de valor semântico, estas

palavras são conhecidas como stop words. A remoção das stop words é uma tarefa trivial

em qualquer tipo de método que tem como objetivo analisar um texto, pois ninguém

deseja por exemplo, achar relações entre as palavras “de” e “uma”, uma vez que isto é uma

informação completamente pobre e sem nenhum tipo de valor.

De forma análoga, palavras como “estudante”, “estudo” e “estudei” possuem

em comum o fato de representarem de forma genérica o significado de “estudar”. Além

disso, elas são diferenciadas apenas por variações afixais (prefixo e/ou sufixo). Existem

algoritmos que buscam tratar estas palavras de forma a reduzi-las apenas ao seu radical.

Estes são conhecidos como algoritmos de radicalização. Como motivação, podemos pensar,

por exemplo que as relações serão mais naturais se trabalharmos com palavras reduzidas a

um único śımbolo, uma vez que palavras com dois śımbolos podem achar relações diferentes

com outras palavras.
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2.2.1 Stop Words

Esta é uma técnica que visa remover termos pouco significativos para melhorar a aná-

lise textual. Entretanto, estes representam a maioria dos termos dos documentos. É

importante lembrar que as stop words não são um problema tipicamente do vocabulário

português-brasileiro e todas as linguagens possuirão um conjunto de palavras sem um

significado semântico, citando o inglês, podemos pensar em palavras como “the” e “of ”,

por exemplo. A remoção de stop words é uma tarefa fundamental em toda análise de

informação textual, de forma a evitar a contagem de uma mesma palavra diversas vezes.

Pode-se obter uma lista de palavras consideradas stop words analisando-se os textos que

serão utilizados ou fazendo um estudo do idioma a ser considerado. No quadro abaixo, é

exibido uma lista de stop words utilizada pelo algoritmo de Porter (2007) adaptado para

a ĺıngua portuguesa.

Tabela 2.1: Lista com alguns exemplos de stop words

de o minhas tenho deles no na já seu

os se às suas isto teus nosso até ela

tua tuas nos está um à te seja elas

tem tu pela isso eles você aos esse estas

estão por havia pelos do em Dos mas nós

da me estes vos meus ou quando sem

lhes As como tinha mais esses aquela aquelas essa

essas sua ser depois mesmo pelas era nossos fosse

e aquele aqueles foram num com uma têm qual

é entre nossa este dele Ao das também pelo

Foi não vocês para será dela esta seus nas

nossas Ele eu só minha há teu lhe numa

muito delas ter quem a que nem meu aquilo

2.2.2 Stemming

Stemming ou Radicalização é uma técnica que utiliza conhecimentos da área de lingúıstica

e tem como principal finalidade tornar posśıvel aos algoritmos reconhecer a semelhança
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entre palavras. É posśıvel dizer que as palavras “Conhecimento” e “Conhecer” refiram-se

em ambos os casos a uma mesma representação do sentido de conhecer. Por isso, ambas

as palavras devem estar conectadas ao mesmo tipo de formulação semântica. Caso ambas

estejam sendo representadas por um mesmo śımbolo “Conhec”, por exemplo, a tarefa

de classificação é feita de forma mais natural. Pode-se citar diversos algoritmos para

este fim, como Hooper (2005) e Krovetz (1993), porém o algoritmo mais utilizado foi o

algoritmo de Porter, sendo este publicado no artigo “An Algorithm for suffix stripping”

(2007). Este algoritmo tem como objetivo gerar uma representação única para palavras

que apontem para um mesmo conceito. Dependendo da ĺıngua escolhida, podem existir

dificuldades adicionais. Para a ĺıngua inglesa, por exemplo, a tarefa de radicalização é

feita de forma mais fácil, uma vez que a estrutura sintática da ĺıngua inglesa é simples.

Porém para idiomas como o árabe (Yosof 2010), a radicalização pode ser uma tarefa

extremamente dif́ıcil, isto é, quando é posśıvel radicalizar as palavras daquele vocabulário.

Para a realização deste trabalho, foi utilizado o algoritmo de Porter adaptado para a ĺıngua

portuguesa. O algoritmo é composto por oito etapas, sendo elas:

1. Redução do Plural: com raras exceções, a remoção do plural na ĺıngua portuguesa

consiste na remoção da letra –s. É importante lembrar que nem toda palavra ter-

minada em -s está no plural (lápis, por exemplo), portanto uma lista de exceções

deve ser consultada;

Exemplo: torcidas → torcida

2. Redução do feminino: todos os substantivos e adjetivos na ĺıngua portuguesa pos-

suem uma versão masculina. Esta etapa consiste em transformar a forma feminina

na forma correspondente masculina;

Exemplo: casada → casado

3. Redução adverbial: esta etapa consiste em analisar palavras finalizadas em“-mente”,

como nem todas as palavras neste sufixo representam advérbios, uma lista de exce-

ções existe;

Exemplo: frequentemente → frequente

4. Redução de aumentativo/diminutivo: a ĺıngua portuguesa apresenta uma variação

muito grande de sufixos utilizados nestas formas, entretanto, apenas os mais comuns
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são utilizados para evitar ooverstemming (redução de palavras com significados di-

ferentes para o mesmo stemming);

Exemplo: cafezinho → café

5. Redução nominal: esta etapa testa as palavras, procurando por 61 sufixos utilizados

em substantivos, se este sufixo é removido, as etapas 6 e 7 são ignoradas; Exemplo:

cavalheirismo → cavalheir

6. Redução verbal: a ĺıngua portuguesa é muito rica em termos de formas verbais, en-

quanto a ĺıngua inglesa possui apenas quatro variações, a ĺıngua portuguesa contém

cinquenta formas diferentes;

Exemplo: participava → particip

7. Remoção de vogais: esta etapa consiste em remover as letras “-a” e/ou “-o” no final

das palavras que não tenham sido radicalizadas pelos passos 5 e 6;

Exemplo: casada → casad

8. Remoção de acentos: a remoção de acentos é importante pelo fato de existirem

palavras em que as mesmas regras se aplicam a versões acentuadas e não acentuadas

(por exemplo, psicólogo e psicologia).

Exemplo: psicólogo → psicologo

A Figura 2.3 exibe um fluxograma com os passos para a realização da radicalização.

Segundo Orengo (2001), as maiores dificuldades referentes ao stemming da ĺıngua

portuguesa, são a excessiva quantidade de exceções nas regras, quantidades de pa-

lavras com mais de um significado (polissemia)1, quantidade de verbos irregulares,

quantidade de palavras onde a raiz da mesma é alterada e a dificuldade em reco-

nhecer nomes próprios.

2.2.3 Bag-of-words

Uma das implicações dos modelos estat́ısticos propostos neste trabalho é a representação

dos dados como o bag-of-words. Nesta representação a ordem das palavras é indiferente. É

importante ressaltar que o modelo de bag-of-words está ligado diretamente ao conceito de

1A polissemia está vinculada ao problema da desambiguação.
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Figura 2.3: Ilustração gráfica do algoritmo de Porter adaptado a ĺıngua portuguesa

permutabilidade, o que indica não necessariamente independência, e sim independência

condicional. Usando o modelo de bag-of-words, as duas frases abaixo teriam o mesmo

significado:

...fui a padaria e comprei pão e manteiga...

...e comprei fui pão a padaria e manteiga...

2.2.4 Matriz de Termo-Documento

A matriz de termo-documento é uma matriz na qual cada linha representa uma única

palavra (termo) e cada coluna representa um documento diferente, e em cada célula

contém a frequência do termo i no documento j. Esta é a representação ideal para que

seja feita a modelagem do corpus.

2.3 Software Utilizado

Para a realização deste trabalho o software utilizado foi o R. As bibliotecas empregadas

para a utilização das ferramentas foram as bibliotecas tm, wordcloud, lsa e lda.
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O exemplo a seguir ilustra o tratamento de pré-processamento dado a um

texto.

a1: Cientistas britânicos apresentam homem biônico mais completo do mundo.

a2: Olho biônico, um sonho cada vez mais palpável para os deficientes visuais.

a3: Cientistas usam terapia genética para restaurar células visuais em ratos.

b1: Segundo analistas, Windows Phone e BlackBerry não irão sumir dos dispositivos

móveis.

b2: Confira as principais caracteŕıstica dos principais dispositivos móveis atuais:

Windows Phone, iOs e Android.

b3: Microsoft baixa preço da atualização para Windows 8.

b4: Praga para Android tenta infectar e ativar microfone no Windows.

Após ser feito o tratamento, os seguintes textos seriam gerados:

a1: cientist britan apresent hom bionic complet mund

a2: olho bionic sonh vez palpavel deficient visu

a3: cientist usam terap genet restaur celul visu rat

b1: segund anal windows phon blackberry ira sum disposit mov

b2: conf princip caracterist princip disposit mov atu windows phon ios android

b3: microsoft baix prec atualiz windows

b4: prag android tent infect ativ microfon windows

E a representação matricial destes documentos seria dado pela seguinte matriz

de termo-documento:

2.4 Análise Semântica Latente (LSA)

A Análise Semântica Latente(ASL ou LSA) é uma técnica matemática/estat́ıstica que

serve para extrair e inferir relações de uso contextual esperado diferente dos tradicionais

métodos de processamento de linguagem natural ou inteligência artificial. Ao contrário
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Tabela 2.2: Exemplo de uma matriz termo-documento

a1 a2 a3 b1 b2 b3 b4

android 0 0 0 0 1 0 1

bionic 1 1 0 0 0 0 0

cientist 1 0 1 0 0 0 0

disposit 0 0 0 1 1 0 0

mov 0 0 0 1 1 0 0

visu 0 1 1 0 0 0 0

windows 0 0 0 1 1 1 1

destes, não utiliza nenhuma base de conhecimentos, redes semânticas, analisadores sintáti-

cos ou morfológicos, utiliza como entrada apenas texto formado por cadeias de caracteres.

(Deerwester 1990)

É importante notar que a similaridade estimada pela ASL não é apenas con-

tagem de frequências, contagens de co-ocorrências ou o uso de correlações, mas sim uma

análise poderosa capaz de inferir corretamente sobre as relações mais profundas (dáı o

termo semântica latente). Como consequência os resultados obtidos pela ASL são melho-

res que preditores baseados em julgamentos humanos.

Considere uma matriz A como sendo uma matriz de termo-documento. Em

seguida, aplica-se a Decomposição em Valores Singulares (SVD - single value decompo-

sition) em uma matriz e esta passa a ser representada por um produto de três outras

matrizes.

A = U ·D · V T (2.1)

onde U = [uij] é uma matriz ortonormal t × m cujas colunas são chamadas de vetores

singulares a esquerda; D = diag(σ1, σ2, ..., σn) é uma matriz diagonal m × m cujos ele-

mentos são chamados de valores singulares não negativos, os quais aparecem ordenados

de forma decrescente; e V = [vij] é uma matriz ortonormal m× d cujas colunas são cha-

madas de vetores singulares a direita. Se posto(A) = k, a SVD pode ser interpretada

como o mapeamento do espaço de A em um espaço conceito (reduzido) de k dimensões,

as quais são linearmente independentes. Ainda que posto(A) seja maior que k, quando
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Figura 2.4: Ilustração gráfica da redução realizada pela técnica LSA

seleciona-se apenas os k maiores valores singulares (σ1, σ2, ..., σn) e seus correspondentes

vetores singulares em U e V, pode-se obter uma aproximação de posto k para a matriz A.

A figura 2.4 ilustra este processo. (Gong 2001).

Ak = Uk ·Dk · V T
k (2.2)

Para os documentos fornecidos no exemplo, teŕıamos as seguintes matrizes U,

D e V T para uma redução de dimensionalidade k = 2:

U =



0.3838 0.0000

0.0000 −0.5774

−0.0000 −0.5774

0.4496 0.0000

0.4496 0.0000

0.0000 −0.5774

0.6696 0.0000


, D =

2.7986 0.0000

0.0000 2.0000

 e

V T =

 0.0000 0.0000 −0.0000 0.5606 0.6977 0.2393 0.3764

−0.5774 −0.5774 −0.5774 −0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

.
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Após a redução da dimensionalidade pela SVD, foi criada uma matriz de dis-

tâncias entre os documentos e aplicado o método k-means para construção de agrupa-

mentos. Para caracterizar este tipo de agrupamento foi utilizada a nuvem de palavras

(wordcloud) onde quanto maior a frequência da palavra, mais ao centro ela aparece e

maior o seu tamanho.

E por fim, a matriz estimada A2 = U2 ·D2 · V T
2 é expressa como:

a1 a2 a3 b1 b2 b3 b4

android -0.0000 0.0000 -0.0000 0.6021 0.7494 0.2570 0.4043

bionic 0.6667 0.6667 0.6667 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

cientist 0.6667 0.6667 0.6667 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000

disposit 0.0000 0.0000 -0.0000 0.7054 0.8779 0.3011 0.4736

mov 0.0000 0.0000 -0.0000 0.7054 0.8779 0.3011 0.4736

visu 0.6667 0.6667 0.6667 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

windows 0.0000 0.0000 -0.0000 1.0505 1.3075 0.4484 0.7054

Para o cálculo de relação entre os documentos é utilizado a similaridade entre os

cossenos de dois vetores. Para este cálculo de similaridade, é assumido que os vetores são

ortonormais, em outras palavras, a ocorrência dos termos acontece de forma independente

dentro de cada documento. O ângulo do cosseno entre dois vetores determina para qual

direção eles estão indicando. Dados dois vetores,
−→
A e

−→
B , o cosseno de similaridade, θ é

representado utilizando o produto escalar e magnitude. Quanto mais próximo de 1 for o

cosseno entre tais vetores, mais similares eles são entre si, uma vez que a distância entre

eles é mais próxima de zero. Sendo assim, se o cosseno é mais próximo de 1, isso indica

que os documentos possuem mais termos em comum. (Tan 2005)

cos(θ) =

−→
A ·
−→
B

|A| × |B|
. (2.3)

A matriz abaixo exibe como seria formada a matriz de similaridade para exem-

plo citado anteriormente. Como podemos notar, existem dois grupos mutuamente exclu-

sivos. Um grupo formado pelas palavras do grupo a e um outro grupo formado pelas

palavras do grupo b.

Após criada a matriz conceito e feita a similaridade entre cada um dos dife-

rentes documentos, o objetivo seguinte é a aplicação de um algoritmo que torne capaz
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a1 a2 a3 b1 b2 b3 b4

a1 1 1 1 0 0 0 0

a2 1 1 1 0 0 0 0

a3 1 1 1 0 0 0 0

b1 0 0 0 1 1 1 1

b2 0 0 0 1 1 1 1

b3 0 0 0 1 1 1 1

b4 0 0 0 1 1 1 1

agrupar os documentos de forma que documentos pertencentes ao mesmo grupo sejam

similares e documentos pertencentes a grupos diferentes sejam distintos entre si. Para a

construção destes grupos e a alocação dos documentos pertencentes a cada um deles, será

utilizado o algoritmo de agrupamento k-means(Witten 2011). O k-means é um dos algo-

ritmos de agrupamento mais utilizados, devido a sua extrema simplicidade e facilidade de

implementação.

Primeiramente é fornecido o número de grupos existentes, este é o parâmetro

k. Em seguida, k pontos são selecionados aleatoriamente como os centros de cada grupo.

Então é calculada a distância euclidiana de cada documento a cada uma das k centroides

e cada um dos documentos é atribúıdo ao centro no qual apresenta a menor distância.

Em seguida são geradas novas centroides com base na média dos elementos que compõem

aquela centroide - por este motivo é denominado k-means. Finalmente, o processo é

repetido com as novas centroides e a iteração continua até que os mesmos documentos

sejam atribúıdos ao mesmo centroide consecutivamente o que indica uma estabilização dos

centros e a formação dos grupos. A Figura 2.5 exibe este procedimento (Witten 2011).
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(a) Geração das k centroides (b) Cálculo da distância eucli-

diana e atribuição ao centroide

mais próximo

(c) Geração das novas centroides

com base na média

(d) Repetição de (a) e (b) até

convergência

Figura 2.5: Ilustração gráfica do algoŕıtmo k-means
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2.5 Alocação Latente de Dirichlet (LDA)

2.5.1 A Distribuição Dirichlet

A distribuição Dirichlet, representado por Dir(α) é uma generalização multivariada da

distribuição beta e é parametrizada por um vetor α não-negativo e real. É dito que um

vetor aleatório possui distribuição Dirichlet de ordem K caso ela apresente a seguinte

função de densidade conjunta:

f(x1, ..., xK ;α1, ..., αK) =
Γ(
∑K

i=1 αi)∏K
i=1 Γ(αi)

K∏
i=1

xαi−1
i ,

para todo x1, · · ·, xK > 0 satisfazendo
∑K

i=1 xi = 1. (Frigyik 2010)

Neste trabalho em particular, estamos interessados na distribuição Dirichlet

simétrica, que é um caso particular em que α1 = α2 = · · · = αK = α, ou seja todos

os elementos do vetor α são os iguais. Neste caso a função de densidade conjunta será

apresentada como:

f(x1, ..., xK ;α) =
Γ(αK)

Γ(α)K

K∏
i=1

xα−1
i , (2.4)

satisfazendo
∑K

i=1 xi = 1.

2.5.2 Apresentando a Alocação Latente de Dirichlet

A Alocação Latente de Dirichlet(LDA) pertence a uma classe de modelos chamados de

Modelos de Tópicos. Seu desenvolvimento teve ińıcio com Blei (2003), e tem como ob-

jetivo oferecer uma metodologia de aprendizado não supervisionado que permita resumir

grande quantidades de informações textuais. A LDA é um modelo bayesiano composto

por três ńıveis no qual cada item de uma coleção de textos é modelado como um mistura

finita sobre um conjunto de tópicos (Blei 2003). No contexto de modelagem de textos

a probabilidade dos tópicos oferece uma representação para os documentos. Nesta seção

será discutida a formulação do modelo assim como métodos para realizar inferência sobre

os seus parâmetros.

O objetivo da LDA é permitir a modelagem probabiĺıstica do corpus, o qual é

baseado numa coleção de dados discretos. Basicamente, desejamos encontrar descrições
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curtas em grandes coleções de dados (em nosso trabalho estas são coleções de textos) que

nos permitam processar rapidamente uma grande quantidade de informações não perdendo

a essência do seu significado. Com o modelo ajustado é posśıvel estimar a similaridade

entre documentos assim como a similaridade entre uma série de palavras-chave definidas

usando uma série de variáveis latentes, as quais são referidas como tópicos.

A Alocação Latente de Dirichlet surgiu do pensamento em que ao escrever um

texto, o redator possui vários tópicos em mente. Imagine a situação em que é publicado

um artigo de jornal sobre um determinado tema, este artigo pode fazer referências a vários

tópicos cada um destes associados com palavras espećıficas. Uma abordagem estat́ıstica

ao Processamento de Linguagem Natural, neste caso, é tratar cada tópico como uma

distribuição de probabilidades sobre as palavras, tornando um documento como uma mis-

tura probabiĺıstica destes tópicos. Se temos t tópicos, podemos escrever a probabilidade

da i-ésima palavra aparecer em um documento como:

P (wi) =
T∑
j=1

P (wi|zi = j)P (zi = j), (2.5)

em que zi é uma variável latente que indica o tópico do qual a palavra wi foi retirada e

P (wi|zi = j) é a probabilidade da palavra wi sob o j-ésimo tópico. P (zi = j) fornece a

probabilidade de escolher uma palavra do tópico j no atual documento, o qual varia nos

diferentes documentos. Intuitivamente, P (wi|zi = j) indica quais palavras são importan-

tes para um tópico, enquanto que P (zi = j) fornece a prevalência destes tópicos dentro

de um determinado documento.

Considere o exemplo em que um determinado jornal escreve artigos referentes a

esporte e poĺıtica, somente. Pode-se pensar que existirá uma distribuição de probabilidade

sobre as palavras com dois tópicos identificados, que no caso seria um tópico referente

a esporte e outro tópico referente a poĺıtica. Estes conteúdos encontrados nos tópicos

podem ser refletidos em P (w|z). Exemplos de palavras contidas nos tópicos relacionados

a “esporte”’ que teriam altas probabilidades seriam palavras como “habilidade”, “emoção”

e “atleta”, enquanto que as palavras contidas no tópico referente a poĺıtica que teriam

altas probabilidades seriam palavras como “senado”, “corrupção” e “partido”.

Ver os documentos como uma mistura probabiĺıstica de tópicos faz com que

seja posśıvel formular o problema de descobrir um conjunto de tópicos que são usados

em uma coleção de documentos. Dado D documentos contendo T tópicos expressos por
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Figura 2.6: Representação gráfica do modelo LDA

W palavras únicas, podemos representar P (w|z) com um conjunto de T distribuições

multinomiais φ sobre as W palavras, tal que P (w|z = j) = φ
(j)
w e P (Z) com um conjunto

de D distribuições multinomiais θ sobre os T tópicos, tal que para um documento d,

P (z = j) = θ
(d)
j .

Inferência sobre os parâmetros da LDA

O problema central de inferência estat́ıstica a ser resolvido nestes modelos é traçar con-

clusões sobre os tópicos a partir de um coleção de documentos observada. Para descobrir

o conjunto de tópicos usados em um corpus w = {w1, w2, ..., wn}, onde cada wi pertence

a algum documento d, queremos obter estimativas de φ que em algum momento forneçam

altas probabilidades para as palavras que aparecem no corpus. Uma estratégia de esti-

mação pode ser feita pela maximização de P (w|φ, θ) seguindo da equação (2.5) usando

diretamente o algoritmo de Expectation-Maximization de forma a obter a verossimilhança

para estimar φ e θ. Entretanto, esta aproximação está sujeita a problemas como obten-

ção de máximos locais e demora na convergência. Esta dificuldade encoraja a busca de

alternativas que façam algumas suposições sobre a origem de θ.

Alocação Latente de Dirichlet é um tipo de modelo, combinando (2.5) com uma

distribuição de probabilidade a priori sobre θ de forma a oferecer um modelo completo

para o documento. Este modelo generativo especifica um simples procedimento que per-

mite a estimação de φ sem que seja necessário estimar θ. Na LDA, documentos são gerados
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Figura 2.7: Ilustração da formação de um documento por vários tópicos distintos

selecionando-se primeiramente uma distribuição sobre os tópicos θ de uma distribuição Di-

richlet, que determina P (z) para palavras naquele documento. As palavras no documento

são geradas selecionando-se um tópico j e a partir desta distribuição e gera-se uma palavra

daquele tópico conforme P (w|z = j), que é determinado por um fixo φ(j). A dificuldade

na estimação decorre de em virtude da expressão P (w|φ, α) =
∫
P (w|φ, θ)P (θ|α)P (θ),

em que P (θ) é uma distribuição Dirichlet(α). A integral não possui solução anaĺıtica,

e φ deve ser estimado utilizando aproximações sofisticadas, como Variational Bayes ou

Expectation Maximization.

2.5.3 Inferencia sobre Distribuição dos Tópicos via Gibbs Sam-

pling

A estratégia para descobrir tópicos difere de aproximações anteriores em não apresentar

explicitamente φ ou θ como parâmetros a serem estimados, mas ao invés disto, consi-

derar a distribuição a posteriori sobre as atribuições das palavras aos tópicos P (z|w).

Sendo assim, temos que obter estimativas de φ e θ examinando a distribuição a posteri-

ori. Avaliar P (z|w) requer resolver um problema que tem sido estudado em detalhe pela

estat́ıstica bayesiana que necessitem computar a distribuição de probabilidade sobre um

grande espaço de estado discreto. Este problema é contornado usando um procedimento

de Monte Carlo, resultando assim em um algoritmo de fácil implementação que necessita

de um baixo uso de memória e é competitivo em velocidade e performance com outros

algoritmos já existentes. (Griffiths 2004)
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O seguinte modelo de probabilidade é usado para a Alocação Latente de Diri-

chlet, com a adição de uma priori com distribuição Dirichlet em φ. O modelo de proba-

bilidade completo é do seguinte modo:

wi|zi, φ(j) ∼ Discreta(φ(j))

φ(j) ∼ Dirichlet(β)

zi|θ(di) ∼ Discreta(θ(di))

θ(di) ∼ Dirichlet(α)

Substituindo 2.9 em 2.8 e 2.8 em 2.7, finalmente chegamos ao modelo completo,

escrito como:

P (w, z, θ, φ|α, β) = P (θ|α)P (φ|β)P (z|θ)P (w|z, φ) (2.6)

P (w, z, φ|θ, α, β) =
P (w, z, φ, θ|α, β)

P (θ|α, β)
⇔ P (w, z, θ, φ|α, β) = P (θ|α, β)P (w, z, φ|θ, α, β)

(2.7)

P (w, zθ, φ, α, β) =
P (w, z, φ|θ, α, β)

P (φ|θ, α, β)
⇔ P (w, z, φ|θ, α, β) = P (φ|θ, α, β)P (w, z|θ, φ, α, β)

(2.8)

P (w|z, θ, φ, α, β) =
P (w, z|φ, θ, α, β)

P (z|φ, θ, α, β)
⇔ P (w, z|φ, θ, α, β) = P (z|φ, θ, α, β)P (w|z, θ, φ, α, β)

(2.9)

Aqui, α e β são hiper parâmetros, especificando a natureza das distribuições a

priori em θ e φ. Estas distribuições a priori são conjugadas da distribuição multinomial,

permitindo assim que seja calculada a distribuição conjunta P (w, z) pela integração de φ

e θ. Pelo fato de que P (w, z, θ, φ|α, β) = P (θ|α)P (z|θ)P (φ|β)P (w|z, φ) e θ e φ aparecem

apenas no primeiro e segundo termo respectivamente nós podemos calcular estas integrais

separadamente, de forma que,
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P (w, z|α, β) =

∫
θ(d)

∫
φ(j)

P (θ(d)|α)P (φ(j)|β)P (z|θ(d))P (w|z, φ(j))dθ(d)dφ(j)

=

∫
θ(d)

P (θ(d)|α)P (z|θ(d))dθ

∫
φ(j)

P (w|z, φ(j))P (φ(j)|β)dφ(j)

Como apenas a primeira parcela depende de θ e apenas a segunda parcela

depende de φ, podemos resolver as integrais separadamente. Trabalhando apenas a parte

que contém θ, temos:

∫
θ(d)

P (θ|α)P (z|θ) =

∫
θ(d)

D∏
d=1

Γ(αT )

Γ(α)T

T∏
j=1

θα−1

Nm∏
n=1

T∏
j=1

θzm,ndθ

=
D∏
d=1

∫
θ(d)

Γ(αT )

Γ(α)T

T∏
j=1

θα−1

T∏
j=1

θ
∑Nm

n=1 zm,ndθ

=
D∏
d=1

∫
θ(d)

Γ(αT )

Γ(α)T

T∏
j=1

θα−1

T∏
j=1

θn
(·)
n,jdθ

=
D∏
d=1

∫
θ(d)

Γ(αT )

Γ(α)T

T∏
j=1

θα+n
(·)
n,j−1dθ

=
D∏
d=1

∫
θ(d)

Γ(αT )

Γ(α)T

T∏
j=1

θα+n
(·)
n,j−1dθ

=
D∏
d=1

∫
θ(d)

Γ(
∑T

j=1(n
(·)
n,j + α))

Γ(
∑T

j=1(n
(·)
n,j + α))

×
∏T

j=1 Γ(n
(·)
n,j + α)∏T

j=1 Γ(n
(·)
n,j + α)

Γ(αT )

Γ(α)T

T∏
j=1

θα+n
(·)
n,j−1dθ

=
D∏
d=1

∏T
j=1 Γ(n

(·)
n,j + α)

Γ(
∑T

j=1(n
(·)
n,j + α))

Γ(αT )

Γ(α)T

×
∫
θ(d)

Γ(
∑T

j=1(n
(·)
n,j + α))∏T

j=1 Γ(n
(·)
n,j + α)

T∏
j=1

θα+n
(·)
n,j−1dθ

Sabemos que
∫
θ(d)

Γ(
∑T

j=1(n
(·)
n,j+α))∏T

j=1 Γ(n
(·)
n,j+α)

∏T
j=1 θ

α+n
(·)
n,j−1 = 1 pois é a função de densidade de uma

distribuição Dir(α + n
(·)
n,j).

∫
θ

P (θ|α)P (φ|θ) =

(
Γ(Tα)

Γ(α)T

)D D∏
d=1

∏
j Γ(n

(d)
j + α)

Γ(n
(d)
· + Tα)

, (2.10)
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onde n
(d)
j é o número de vezes que uma palavra do documento d foi atribúıda ao tópico j,

e Γ(·) é a função gama padrão.

Para o segundo termo, devemos integrar em φ, a integração é muito similar ao

caso feito em θ.∫
φj

P (φj|β)P (wi|zd, φ)dφ =

(
Γ(Wβ)

Γ(β)W

)T T∏
j=1

∏
w Γ(n

(w)
j + β)

Γ(n
(·)
j +Wβ)

, (2.11)

no qual, n
(w)
j fornece o número de vezes que a palavra w foi atribúıda ao tópico j no vetor

de atribuições z.

P (z|w) =
P (w, z)∑
z P (w|z)

(2.12)

Infelizmente, esta distribuição não pode ser calculada diretamente por que a

soma do denominador não fatoriza(Blei 2003) e envolve TW termos, onde W é o número

total de palavras pertencentes ao corpus e T é o número de tópicos que deseja-se estimar.

Portanto, temos que utilizar um método estat́ıstico que consiga contornar este problema,

que no caso significa amostrar de uma distribuição alvo utilizando Cadeias de Markov

de Monte Carlo. Nas cadeias de Markov de Monte Carlo, uma cadeia é constrúıda para

convergir para a distribuição alvo, e amostras são selecionadas daquela cadeia de markov.

Cada estado da cadeia é uma atribuição de valores para as variáveis a serem amostra-

das, que no caso é z, e transições entre os estados seguem uma regra simples. O método

utilizado é o amostrador de Gibbs, onde o próximo estado é sequencialmente alcançado

amostrando todas as variáveis de sua distribuição quando condicionada aos valores atu-

ais de todas as outras variáveis e aos dados. Para utilizar este método, precisamos da

distribuição condicional completa P (zi|z−i, w). Esta distribuição pode ser obtida pelo

cancelamento dos termos de (2.11) e (2.10), gerando assim:

P (zi = j|zi−1, w) ∝
n

(wi)
−i,j + β

n
(·)
−i,j +Wβ

n
(di)
−i,j + α

n
(di)
−i,j + Tα

, (2.13)

onde n
(·)
−i,j é a contagem dos termos que não incluem a atual atribuição de zi. Este

resultado é um tanto quanto intuitivo, pois a primeira razão expressa a probabilidade de

wi sobre o tópico j, e a segunda razão expressa a probabilidade do tópico j no documento

di. Fundamentalmente, estas frequências são a única informação necessária para computar

a distribuição condicional completa, e isto permite que o algoritmo seja implementado

eficientemente.
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Tendo obtido a distribuição condicional completa, o algoritmo de Monte Carlo

é direto. A variável zi é inicializada com valores 1, 2, · · ·, T , determinando assim o es-

tado inicial da cadeia de Markov. A cadeia é então executada para um determinado

número de iterações, cada vez achando um novo estado para zi a partir de uma distri-

buição especificada pela equação (2.13). Após um número suficiente de iterações para a

cadeia se aproximar da distribuição alvo, os últimos valores da variável zi são armazena-

dos. Amostras são selecionadas com um espaçamento apropriado para garantir a baixa

autocorrelação. (Gilks 1996)

Com um conjunto de amostras da distribuição a posteriori P (z|w), estat́ısticas

podem ser computadas através de todos os conjuntos de amostras. Para qualquer amostra,

podemos obter estimativas de φ e θ a partir do valor de z.

φ̂
(w)
j =

nwj + β

n
(.)
j +Wβ

(2.14)

θ̂
(d)
j =

n
(d)
j + α

n(d)
. + Tα

(2.15)

Portanto, pelas equações (2.14) e (2.15) é posśıvel achar a distribuição preditiva

condicionada a w e z
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3 Aplicação

3.1 Apresentação dos dados

Para a aplicação dos modelos propostos foram selecionados textos aleatoriamente de sites

de not́ıcias como globo.com, UOL e Folha entre os dias 01/01/2013 e 28/02/2013. Para a

aplicação dos modelos propostos foram selecionados aqueles que pudessem ser facilmente

classificados em relação aos respectivos conteúdos. Os textos foram escolhidos de acordo

com diversos assuntos, como por exemplo: tecnologia, esportes, automobilismo, econo-

mia/poĺıtica e saúde. O fato de sabermos a quais grupos cada um dos textos pertencia a

priori foi uma estratégia tomada com o objetivo de validar os métodos propostos. Caso

fossem selecionados textos de natureza desconhecida, a modelagem poderia ser realizada,

porém não poderia ser feita nenhuma afirmação sobre a validade dos resultados. No total,

foram selecionados 215 textos. A Tabela 3.1 apresenta a quantidade de textos selecionada

de cada um dos grupos pré-definidos.

Tabela 3.1: Frequência de Textos de Acordo com os Tópicos

Carros Economia/Poĺıtica Esportes Saúde Tecnologia

Frequência Absoluta 23 73 51 33 35

Proporção 0.11 0.34 0.24 0.15 0.16

A primeira etapa para o processamento dos textos consistiu na remoção de

stop words. No total, foi considerada uma lista com 295 stop words. Foram removidas

também todas as palavras com uma frequência menor que 5 em todo o corpus. A razão

desta eliminação é o fato de querermos manter as reais relações entre as palavras, e uma

palavra que apareceu apenas uma vez, por exemplo, não irá ter relação com qualquer outra

palavra, uma vez que ela apareceu em um único documento. Após este pré-processamento,

o número de palavras pertencentes ao corpus diminuiu para 1693 e estas foram utilizadas

para a construção da matriz de termos-documentos, portanto esta matriz possui 1693

linhas e 215 colunas. A Figura 3.1 exibe a nuvem de palavras (wordcloud) baseada nos

conteúdos de todos os documentos que foram analisados.
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Figura 3.1: Nuvem de palavras com todos os documentos
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Observando a Figura 3.1 , não é posśıvel afirmar muita coisa sobre a natureza

dos textos. É posśıvel notar a presença de palavras como “Brasil”, “ano” e “bilhões”

que sugerem que o corpus seja referente a documentos com conteúdo econômico, porém

podemos ver que existem também palavras como “motor”,“doença” e “vitória”. Portanto,

observando a nuvem de palavras, podemos perceber a real dificuldade em saber quais

temas são abordados no corpus em geral. Após criada a matriz de termos-documentos,

finalmente podemos aplicar os modelos propostos neste trabalho, que serão abordados nas

próximas seções.

3.2 Análise Semântica Latente

Como sugerido por Deerwester (1990), para a construção do campo semântico, foi feito o

SVD com uma redução selecionando-se os k=112 maiores valores singulares. Para a cons-

trução dos agrupamentos, partimos do pressuposto de que existem 5 grupos com textos

diferentes, uma vez que os textos foram coletados de 5 áreas de web sites com assuntos

diferentes. Após a criação da matriz conceito de ordem 112, foram calculadas as similari-

dades entre pares de documentos com base na utilização da medida de similaridade pelo

cosseno apresentada nas seções anteriores. Portanto, o documento com o t́ıtulo de ”BMW

Z4 sDrive 20i é divertido até a hora de ir para o buraco”pela similaridade estimada pelo

cosseno é similar ao documento “Volkswagen CC esconde luxo e força atrás de emblema

popular”, enquanto que o documento “New York Times anuncia reformulações em edição

internacional” é parecido com o documento “Herald Tribune investe em tecnologia digital

e muda para The International NYT”. Este é um exemplo de como a similaridade entre

dois documentos pode ser bem mensurada por este método.

Após constrúıda a matriz de termos-documentos e posteriormente a avalia-

ção da matriz de similaridades entre os documentos, foi aplicado o algoritmo k-means

para agrupar os documentos. As figura 3.2 exibe as nuvens de palavras associadas aos

documentos pertencentes a cada um dos agrupamentos. Após a aplicação do algoritmo

k-means atribuiu ao grupo um 48 documentos, ao grupo dois 54 documentos, ao grupo

três 46 documentos, ao grupo quatro 36 documentos e ao grupo cinco 31 documentos.

Podemos perceber que os grupos formados são de fato diferentes entre si e muito pró-

ximos da estimativa inicial, que era de existirem 5 grupos diferentes, referentes a área

categorizada dos sites pesquisados.
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(a) Grupo um (b) Grupo dois

(c) Grupo três (d) Grupo quatro

(e) Grupo cinco

Figura 3.2: Nuvem de palavras representando os diferentes grupos categorizados
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O grupo um é facilmente identificado por textos com assunto sobre futebol,

uma vez que a palavra mais frequente foi a palavra “gol”, seguido de “time”, “contra” e

“jogo”. Já o grupo dois apresentou-se mais misto, sendo formado por palavras de relação

tecnológica/automobiĺıstica, como por exemplo “sistema”, “carro” e “motor”. Vale a pena

lembrar que este foi o grupo com um maior número de termos. O grupo três foi formado

por palavras como “ano”, “bilhões” e “economia” e certamente podemos ver que neste

grupo as palavras pertencentes são relacionadas a economia. O grupo quatro foi formado

por palavras como “empresa”, “mercado” e “profissional”. Assim como o grupo anterior,

este também é formado por palavras de cunho econômico, porém o foco é completamente

diferente uma vez que fala sobre economia, porém voltada ao mercado de trabalho. Já

o grupo cinco foi formado por palavras como “estudo”, “doença” e “pesquisa” e podemos

afirmar que este grupo é relacionado a documentos com o tema de saúde.

Vale salientar que a estimativa final foi muito próxima do esperado. O único

grupo não identificado separadamente foi o grupo relacionado a tecnologia e automobi-

lismo, uma vez que palavras pertencentes a este grupo foram classificadas de forma igual.

Isto pode ser pelo fato de que os documentos referentes a economia serem heterogêneos

entre si. Porém não deveŕıamos levar os agrupamentos iniciais tão ao pé da letra, pois o

número de textos sobre economia foi quase o dobro do número de textos sobre automobi-

lismo, por exemplo.

3.3 Alocação Latente de Dirichlet

Conforme o caṕıtulo anterior anterior especificou, os valores de φ e θ foram estimados pelo

método do Gibbs Sampling após 2000 iterações. O número de tópicos fixado a priori foi

5, assim como feito pela análise semântica latente. Os valores dos hiper parâmetros α e β

foram fixados em 0.1 e k/2, sendo k o número de tópicos, respectivamente. As diferentes

distribuições de probabilidade das palavras sobre os tópicos indicam como este modelo

estat́ıstico é capaz de capturar a semelhança no conteúdo semântico dos documentos. A

Tabela 3.2 mostra as quinze palavras com maior probabilidade em cada tópico com base

nesta estimação.

Após ser realizada a estimação utilizando a alocação latente de Dirichlet, po-

demos perceber que a construção dos tópicos é semelhante a estimação dos agrupamentos
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Tabela 3.2: Palavras com maior probabilidade de pertencer a cada um dos cinco tópicos

Tópico 1 Tópico 2 Tópico 3 Tópico 4 Tópico 5

carro gol anos sistema ano

motor contra pesquisa tela brasil

modelo real estudo aparelho bilhões

além primeiro empresa usuários páıs

versão time saúde outros maior

nova jogo mundo mercado janeiro

marca três podem usuário empresas

maior liga dia empresa crescimento

vai minutos menos iphone economia

câmbio madrid risco brasil passado

quase pontos dados companhia acordo

conta bola caso android governo

apesar equipe informações conta milhões

motorista final profissionais posśıvel mês

quatro partida doença algumas alta

realizada pela análise semântica latente. O tópico 1 forneceu alta probabilidade para pa-

lavras relacionadas a automobilismo. O tópico 2 forneceu alta probabilidade a palavras

relacionadas a esporte, para ser mais exato o futebol. O tópico 3 forneceu alta probabi-

lidade para palavras relacionadas a saúde. O tópico 4 forneceu alta probabilidade para

palavras relacionadas a tecnologia e o tópico 5 forneceu alta probabilidade a palavras de

cunho econômico. Portanto podemos classificar os tópicos da seguinte maneira, para j =

1 temos automobilismo, j = 2 temos futebol, j = 3 temos saúde, j = 4 temos tecnologia

e j = 5 temos poĺıtica/economia.

Os tópicos descobertos pelo algoritmo são achados em total aprendizado não-

supervisionado utilizando apenas a distribuição das próprias palavras. Isto implica que

este algoritmo é capaz de encontrar estruturas de informação que são realmente genúınas

nos dados, produzindo tópicos que foram de acordo com a intuição inicial do entendimento

da fonte dos dados.
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Para ilustrar a estimação realizada, considere os fragmentos de textos listados

abaixo. Foi separado um texto de cada área, afim de ver a influência da atribuição das

palavras aos tópicos a cada um destes textos.

(Exemplo 1 - Automobilismo) No aquecimento para o crucial ano de 2015, a Honda

resolveu dar uma sacudida na gama do sedã médio Civic, colocando sob o capô de

duas versões um novo motor 2.0, bicombust́ıvel, acoplado a uma transmissão automá-

tica de cinco velocidades. A potência com etanol chega a 155 cavalos. O propulsor

de 1,8 litro, bicombust́ıvel, que gera 140 cv com etanol, continua sendo oferecido, mas

apenas na versão de entrada LXS. Esta é a única que mantém opção de câmbio ma-

nual, agora de seis marchas. Veja abaixo os detalhes do Civic 2014 – sim, estamos

em janeiro de 2013, mas para a Honda já é o ano que vem. Será pressa de chegar a

2015? A Honda destaca que, em relação à do modelo 2013, a versão teve acréscimo de

Bluetooth, chave-canivete e forração na tampa do porta-malas. O pacote básico inclui

airbags frontais, freios a disco nas quatro rodas com ABS (antitravamento) e EBD

(distribuição de força de frenagem), ar-condicionado digital e automático, rodas de

liga leve de 16 polegadas, painel digital em dois ńıveis com computador de bordo,

direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, câmera de ré, retrovisores com

regulagem elétrica. Civic LXS 1.8 A/T – R$ 69.900 Ganha a transmissão automática de

cinco velocidades, mas sem aletas atrás do volante para trocas manuais. Civic LXR 2.0

A/T – R$ 74.290 Em relação à LXS, acrescenta luzes de neblina, sensor crepuscular,

bancos em couro, repetidor de seta nos retrovisores, acabamento em piano black no

som. Há aletas para trocas manuais.

(Exemplo 2 - Esporte) Cristiano Ronaldo foi o destaque na goleada aplicada pelo

Real Madrid sobre o Ajax. Depois de um hat-trick contra o Deportivo no final de

semana, o português repetiu a dose em Amsterdã. Na sáıda de campo, o atacante

demonstrou sua alegria por ganhar a bola do jogo, por conta dos três gols anota-

dos. “Estou satisfeito. Ganhamos e jogamos bem, com uma partida muito completa. É

importante para estar confiante. Marcar três gols foi fundamental, muito bom. Cole-

cionar bolas é importante para mim, mas o mais importante ainda é a equipe”, disse.

Perguntado sobre o clássico do final de semana, o camisa 7 falou sobre as qualida-

des do Barcelona: “Será uma partida muito complicada no Camp Nou. Acreditamos

que podemos conquistar um bom resultado. O Barcelona tem muitas opções e um

elenco muito bom. Não haverá uma grande diferença”. Barcelona e Real Madrid se
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enfrentam no próximo domingo, no Camp Nou. Os blaugranas lideram o Campeonato

Espanhol com 18 pontos, oito a mais que os merengues, que ocupam a sexta colocação

na tabela.

(Exemplo 3 - Saúde) Um levantamento feito por especialistas americanos e canaden-

ses mostrou que, em média, os tabagistas morrem 10 anos mais cedo do que o restante

da população. Foram analisados dados de 113.752 mulheres e 88.496 homens fuman-

tes ou ex-fumantes com mais de 25 anos. Os resultados mostraram que, apesar de os

efeitos nocivos do cigarro demorarem para dar sinais, eles costumam ser bem agressivos.

Por outro lado, quem abandona o tabaco entre os 30 e 40 anos consegue reaver até

nove anos de vida. Deixar o cigarro entre os 40 e 50 anos possibilita a recuperação

de até seis anos. Depois dos 65 anos, o resgate cai para cerca de quatro anos.

(Exemplo 4 - Tecnologia) Uma pesquisa realizada pela empresa de antiv́ırus AVG

mostrou que 25% dos usuários mantêm “fotos e v́ıdeos ı́ntimos” em seus smartphones e

dispositivos móveis. A AVG entrevistou 5107 usuários do Reino Unido, Estados Unidos,

França, Alemanha e Brasil. Apesar dos riscos que isso possa representar - em caso de

perda ou roubo do aparelho - a pesquisa mostra que 70% dos usuários que mantém

seus “segredinhos” não tem conhecimento sobre aplicativos que podem apagar remo-

tamente esses dados. O número de usuários que mantém arquivos ı́ntimos em seus

dispositivos também é bastante alto, se comparado com os consumidores que relutam

em realizarem tarefas sigilosas por meio de smartphones e tablets. Dentre os responden-

tes, apenas 35% utilizavam os dispositivos para compras online e 38% para acessar

internet banking. Ironicamente, a principal razão que faz com que os entrevistados

não realizem compras online é a falta de segurança dos aparelhos. Segundo a pes-

quisa, quase 50% dos usuários sente que um smartphone não é tão seguro quanto um

computador. Além disso, apenas 36% cogitaram acessar sua conta bancária por meio

do celular, contra 78% que o fariam se fosse em um PC.

(Exemplo 5 - Economia) O Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo

(ACSP) alcançará na tarde desta quinta-feira (14), por volta das 14h00, R$ 200 bilhões

em impostos federais, estaduais e municipais pagos por todos brasileiros desde o 1º dia

do ano. O painel chegará aos R$ 200 bilhões este ano, com seis dia de antecedência

na comparação com o mesmo peŕıodo do ano passado. Em 2012 o painel registrou

esse valor no dia 20 de fevereiro.

É posśıvel notar nos fragmentos de texto alguns padrões. No texto 1, pre-
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domina a cor laranja que são justamente as palavras relacionadas a automobilismo. No

texto 2, predomina a cor bege que são as palavras relacionadas a esporte . No texto 3,

predomina a cor azul que são as palavras relacionadas a saúde. E por fim, no texto 5

predomina a cor verde, que são as palavras relacionadas a economia.

Tabela 3.3: Valores estimado pela alocação latente de Dirichlet para θ̂
(d)
j

θ̂
(d)
j Automobilismo Futebol Saúde Tecnologia Poĺıtica

θ̂
(7)
j 0.74 0.05 0.04 0.11 0.06

θ̂
(104)
j 0.12 0.55 0.10 0.12 0.11

θ̂
(154)
j 0.15 0.19 0.37 0.13 0.16

θ̂
(213)
j 0.12 0.09 0.23 0.42 0.14

θ̂
(64)
j 0.17 0.16 0.20 0.14 0.33

A Tabela 3.3 exibe os valores estimados para θ
(d)
j . Os documentos são referentes

aos textos citados acima, respectivamente. Podemos ver por exemplo que o documento

mais consistente dentro de um próprio tópico é o documento referente a automobilismo. E

como podemos ver no fragmento acima, de fato existe uma grande quantidade de palavras

da cor laranja, que são as palavras relacionadas ao tópico j = 1, por exemplo.

Com este resultado, podemos comprovar que de fato a estimação realizada pela

alocação latente de Dirichlet mostra-se eficiente na tarefa de alocação não só das palavras

aos tópicos mas também na estimação da proporção de cada tópico em cada documento.



42

4 Conclusão

Neste trabalho, foram apresentadas várias etapas para a análise de informação textual,

desde seu pre-processamento até a formulação de duas propostas metodológicas com o

objetivo de modelar o conteúdo de um corpus. O que a primeira vista parecia um conjunto

de informações com nenhum tipo de valor, mostrou posteriormente conter uma série de

informações relevantes. Porém, ainda assim existem uma serie de limitações, em especial

aos algoritmos de pré-processamento. Ainda que não exista uma lista completa de stop

words para o idioma português-brasileiro, a remoção de uma lista com um pouco mais de

200 palavras foi tarefa de grande importância. E o mesmo pode ser dito para os algoritmos

de radicalização, pois apesar de existir uma série de limitações não há a menor dúvida

de que eles formaram uma peça de fundamental importância ajudando na localização de

padrões entre cada um dos diferentes documentos.

Sobre os modelos aplicados, podemos afirmar que ambos tiveram um resultado

não apenas positivo, como também similares. Isto é um bom resultado, em especial pelo

fato de que sab́ıamos desde o começo não apenas uma boa informação sobre o número de

tópicos/grupos mas também pelo fato de termos fortes noções sobre que os documentos

se referiam. Uma opção alternativa poderia ter sido tomada estimando um número maior

de grupos/tópicos, pois assim podeŕıamos achar subgrupos dentro daqueles mais globais.

Isto foi muito evidente quando foram observadas as palavras que formavam cada grupo,

pois houve uma força maior separando as palavras referentes a economia com significados

diferentes do que separando os textos de conteúdo tecnológico e automotivo, por exemplo.

Já com a alocação latente de Dirichlet este problema teve um impacto menor, pois o

modelo conseguiu distinguir e identificar os 5 tópicos pensados inicialmente.

Para trabalhos futuros poderiam ser feitas algumas melhorias, como por exem-

plo a revisão e re-implementação dos algoritmos de pré-processamento, assim como a

comunicação com ferramentas na qual este tratamento encontra-se em estado mais avan-

çado de desenvolvimento, uma vez que a plataforma utilizada não possui total suporte

ao idioma português-brasileiro. Sobre a análise semântica latente podem ser estudadas a

escolha ideal da dimensão da redução, formas de estimação dos número de agrupamentos,

uma vez que este é um dos pontos mais delicados neste tipo de modelagem assim como a
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aplicação de um modelo de classificação, pois o ideal seria não apenas categorizar o texto,

mas também utilizar o aprendizado de forma a ser feito inferência posteriormente. Para

a alocação latente de Dirichlet, uma proposta interessante seria estudar o impacto dos

hiper parâmetros α e β na distribuição a posteriori.
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