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RESUMO
Apesar de bastante estudada nos últimos anos, a dificuldade para produzir
ontologias de forma automática ou semi-automática permanece sem uma solução
efetiva. Uma das alternativas surgidas mais recentemente está no uso de
folksonomias como ponto de partida para a produção de ontologias. Folksonomia é o
produto que surge da prática de classificar, em colaboração, objetos diversos como
fotografias e endereços eletrônicos, entre outros, com uso de palavras-chave
escolhidas livremente pelos usuários dos diversos fornecedores desse tipo de
serviço. Apesar de rica em significado, as palavras utilizadas na folksonomia
apresentam ambigüidade e sinonímia, além da falta de consenso prévio entre seus
usuários sobre a utilização de cada palavra, o que gera a necessidade de processálas e tratá-las para que sirvam como base para a geração automática de ontologias.
Mesmo recente, já há alguns estudos promissores onde métodos estatísticos e de
análise de grafos são aplicados nas folksonomias, mas permanece como uma
oportunidade ainda não explorada em profundidade a utilização de técnicas de
aprendizado de máquina pelo uso de redes neurais artificiais auto-organizáveis,
como os mapas de Kohonen. Este trabalho apresenta um estudo de caso onde
folksonomias são processadas utilizando mapas de Kohonen, e onde a qualidade da
ontologia eventualmente produzida por esse método é avaliada comparativamente a
outra produzida pelos procedimentos tradicionais. Para tanto, é criada uma caixa de
ferramentas com programas utilitários e é avaliada uma técnica para geração de
ontologias a partir de folksonomias utilizando mapas de Kohonen: uma ontologia
produzida com procedimentos tradicionais é obtida na Internet, são definidos
critérios de comparação entre as ontologias, um conjunto real de dados obtido de
um site ativo e com milhares de usuários é tratado e processado, e os resultados
alcançados são avaliados. A principal contribuição deste trabalho é avaliar a
utilização de folksonomias na geração automática de ontologias com o uso de redes
neurais artificiais auto-organizáveis, bem como a caixa de ferramentas com os
programas e utilitários necessários para reproduzir a pesquisa aqui realizada e ainda
evoluir a análise de folksonomia com outras amostras de dados.

Palavras chave: folksonomia, ontologia, Kohonen, SOM

ABSTRACT
Automatic Ontology Generation: a Folksonomy Based Case Study
Although several studies have been conducted in recent years, automatic or
semi-automatic ontology generation remains as an unsolved and challenging
problem. One of the most recent alternatives being considered in these studies is the
use of folksonomy as a starting point to ontology production. Folksonomy is the result
that comes from the informal social categorization of web resources, like pictures or
electronic addresses, using keywords freely chosen by the users of this kind of
service. Although the meaning of the words used to build folksonomy can be
considered rich and plenty of information, the system soon runs into problems
caused by ambiguity and synonymy. Another kind of problem these systems can run
into is that resulting from the lack of previous consensus of the users on the rules to
use each tag. Because of these characteristics, it is important to process and clean
the tag set before considering the use of it in any automatic or machine assisted
ontology generation. Even though this is a recent field of research, it is possible to
find some new studies and research projects with interesting results already being
demonstrated, like the ones where statistical methods and graph analysis methods
are applied to clean and process folksonomies. However, there is still an opportunity
to deeply explore machine learning techniques, like using self organizing neural
networks such as Kohonen self organizing maps. This present work brings a case
study where folksonomies are processed using Kohonen self organizing maps, and
where the quality of the ontology eventually produced by this method is evaluated
and compared to another one produced by traditional techniques. A toolbox is
created to support the folksonomy processing, and a method to build ontology from
folksonomy using Kohonen self organizing maps is evaluated: an ontology built using
traditional methods is obtained from the internet, criteria to compare the ontologies is
defined, a real data ser get from an active site with thousands of users is cleaned and
processed, and the results are evaluated. The main contribution from the present
work is to analyze the use of folksonomy to automatically build ontology using self
organizing artificial neural networks, and the toolbox with the programs that can be
used to reproduce this research and also to expand it using other datasets from
several different data sources and sites.
Key words: folksonomy, ontology, Kohonen, SOM
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1 Introdução

1.1

Motivação

Ontologia é definida na literatura como a especificação explícita de uma
conceitualização, uma visão simplificada e abstrata do mundo que se deseja
representar por alguma razão. Outra definição comumente aceita é a de ser um
artefato de engenharia, constituído de um vocabulário gerado pelos especialistas no
domínio de interesse e de um conjunto de hipóteses sobre o significado das palavras
(Gruber, 1993; Guarino, 1998; Smith e Welty, 2001).
Um exemplo de ontologia bastante citado na literatura é a Taxonomia de
Lineu (Nicolson, 1991), que é utilizada para classificar os seres vivos em uma
hierarquia, conforme ilustrado na Figura 1.

Reino
Filo
Classe
Ordem
Família
Gênero
Espécie

Figura 1. Taxonomia de Lineu
Fonte: Elaborado pelo autor

O esforço para gerar um vocabulário e identificar relações entre os conceitos
representados pelas palavras varia em função do tamanho e da complexidade do
domínio de interesse. Quanto menor o domínio, menor é o volume necessário de
termos e conceitos para especificá-lo e menor também é a quantidade de
especialistas envolvidos, sendo o oposto também verdadeiro. Domínios de interesse
complexos, como compras na Internet ou controle de robôs em ambientes físicos
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mutáveis, exigem representações mais gerais e flexíveis, com um volume
significativo de termos e conceitos, e apresentam complexidade crescente (Russel e
Norvig, 2003, p.309).
A dificuldade para produzir um vocabulário, e em última análise, uma
ontologia, tem sido bastante estudada nos últimos anos, com diversos métodos e
ferramentas de apoio propostos, como pode-se ver por Gruber (1993), Guarino
(1998), McGuinness (2002), Pinto e Martins (2004) e Mika (2007). Entretanto, ainda
não se chegou a uma solução que efetivamente permita sua produção automática
ou semi-automática (Maedche e Staab, 2001; Aufaure et al, 2006) e vários são os
problemas ainda por superar definitivamente, tais como obtenção de consenso entre
grupos distintos de pessoas sobre termos comuns e técnicas para definir palavras
fora de seu contexto usual. Uma das alternativas pesquisadas mais recentemente é
o uso de folksonomias como ponto de partida para produção de ontologias.
Folksonomia - do inglês folksonomy, um neologismo surgido com a junção
das palavras folk, que significa pessoas ou amigos, e taxonomy, que significa
taxonomia ou classificação – pode ser compreendida como a taxonomia produzida
por um grupo de pessoas. Dessa forma, folksonomia é o produto que surge da
prática de classificar, em colaboração, objetos diversos como fotografias, endereços
eletrônicos, livros e documentos, entre outros, com uso de palavras chave
escolhidas livremente. É dita colaborativa por ser realizada por mais de uma pessoa.
Tal prática pode ser exercitada em diversos sites, dependendo apenas de
quais objetos serão categorizados. O www.del.icio.us.com é um dos pioneiros, foi
criado em 2003, adquirido pelo Yahoo! em 2005, e permite que os sites favoritos de
seus milhões de usuários cadastrados sejam armazenados em um servidor central e
utilizados a partir de qualquer máquina ou navegador. Cada endereço é associado
livremente pelos usuários a uma ou mais palavras-chave, também citadas na
literatura como etiquetas eletrônicas ou tags, sem que nenhum tipo de restrição ou
controle seja imposto. Conforme ilustrado na Figura 2, um endereço eletrônico pode
ser associado a diversas etiquetas, bem como a outras informações menos
relevantes ao escopo desse trabalho, como um título ou uma área para anotações
gerais. As etiquetas empregadas podem ser utilizadas posteriormente como apoio
na navegação e localização de seus próprios sites, ou ainda na pesquisa de
endereços semelhantes compartilhados por outras pessoas. Outro exemplo é o
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www.flickr.com que oferece o armazenamento e compartilhamento gratuito de
fotografias, e assim como o del.icio.us, permite que se associe livremente uma ou
mais etiquetas a uma ou mais fotografias.
Diversos outros sites surgiram na esteira desses pioneiros citados
anteriormente, como o www.citeulike.com, para compartilhamento de referências
acadêmicas, www.technorati.com, para indicação de blogs e páginas pessoais, e o
www.bibsonomy.com, que permite catalogação e compartilhamento de listas de
livros. Centenas de outros sites semelhantes podem ser encontradas na Internet a
partir de uma pesquisa simples. Uma explicação para a criação dessa quantidade
significativa de sites funcionalmente próximos em pouco mais de 2 anos e que
poderia eventualmente ser interpretada como um dos fatores de sucesso desses
serviços, é que a atividade de organizar objetos em categorias é uma parte vital da
representação do conhecimento e também uma atividade natural para o ser
humano. Sendo assim, a facilidade de uso e a naturalidade da atividade de
classificação manual são bem aceitas pelos usuários, pois embora a interação com o
mundo ocorra com indivíduos, muito do raciocínio ocorre no nível das categorias
(Russel e Norvig, 2003, p.311).

Figura 2. Tela do site del.icio.us.com para registro de endereço eletrônico.
Fonte: Elaborado pelo autor
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Folksonomias carregam o significado das etiquetas escolhidas pelos usuários
e utilizadas na classificação, e também apresentam relacionamentos entre os
conceitos representados pelas palavras por serem associados em grupo a cada
objeto. Entretanto, Mika (2007) alerta que folksonomias não podem sequer ser
consideradas como um vocabulário, uma das formas mais simples de ontologia de
acordo com a escala de Smith e Welty (2001) ilustrada na Figura 3, dado que
necessitam ser previamente tratadas para eliminar ambigüidade e sinonímia. Além
disso, não há um acordo explícito prévio entre os usuários sobre a utilização das
palavras, e ainda inexiste relação direta entre conceitos e etiquetas.

Figura 3. Escala de Smith e Welty.
Fonte: Smith e Welty (2001).

Processar folksonomias e utilizá-las como base na geração automática de
ontologias, mesmo sendo um tema recente na literatura, já apresenta alguns estudos
preliminares interessantes com resultados promissores, como Mika (2007), Millen et
al. (2006), Niwa et al. (2006), Wu et al. (2006), Wu et al. (2006b), entre outros. Todos
esses estudos têm em comum a utilização de algoritmos de agrupamento ou de
análise de grafos, e também o fato que nenhum deles ainda explorou técnicas de
aprendizado de máquina.
Técnicas de aprendizado de máquina pelo uso de redes neurais artificiais têm
um amplo leque de aplicações, conforme Braga et al. (2007). Redes neurais
artificiais auto-organizáveis, por exemplo, funcionam muito bem para problemas de
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reconhecimento de padrões e agrupamento de dados cujas classes não sejam
conhecidas antecipadamente.
Dessa forma, utilizar mapas auto-organizáveis (Kohonen, 1990), também
conhecidos como mapas de Kohonen, no tratamento de folksonomias para a
geração automática de ontologias permanece como uma oportunidade ainda não
explorada, apesar de promissora.

1.2

Objetivo

Avaliar a geração automática de ontologia utilizando redes neurais artificiais
auto-organizáveis para processar uma folksonomia escrita em língua inglesa,
avaliando também a qualidade da ontologia eventualmente obtida comparando-a
com outras disponíveis na Internet e produzidas por processos tradicionais.

1.3

Resultados Esperados e Contribuições

Ontologias são tradicionalmente produzidas e mantidas por um grupo de
especialistas em um domínio de interesse de acordo com uma certa técnica
selecionada a partir de critérios próprios dentre as existentes (Pinto e Martins, 2004),
para só então serem assimiladas pelos usuários e efetivamente utilizadas. Essa
estratégia traz benefícios, como a estabilidade e completeza do produto gerado,
dado que a ontologia assim produzida tende a sofrer poucas alterações ao longo do
tempo. Mas também incorre em desvantagens (Zhang et al., 2006), dentre as quais
pode-se citar:
a)

a dificuldade para obter consenso entre os especialistas no domínio
em relação ao vocabulário empregado;

b)

a complexidade para refletir na ontologia quaisquer alterações no
domínio de interesse ou no próprio grupo de especialistas com
entrada e saída de pessoas;
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c)

o tempo de aprendizagem necessário aos usuários, dado que estes
devem assimilar a ontologia antes de utilizá-la;

d)

a conseqüente dificuldade para a adoção em massa.

Esta pesquisa pretende avaliar se é viável a utilização de folksonomias na
geração automática de ontologias, o que geraria vantagens em relação ao método
tradicional tanto para os usuários como para os especialistas no domínio de
interesse, tais como:
a)

reduzir o tempo necessário para o aprendizado de ontologias, dado
que os usuários utilizam suas próprias palavras e vocabulário;

b)

facilitar a adoção em massa da ontologia gerada, porque o tempo de
aprendizado é reduzido e não é necessário que os usuários sequer
saibam previamente o que é ontologia ou taxonomia;

c)

tornar a produção de ontologia dinâmica como conseqüência da
característica intrinsecamente dinâmica das folksonomias, que são
geradas e renovadas constantemente pelos usuários.

Esta pesquisa também pretende avaliar se as ontologias eventualmente
produzidas por este método têm um nível de qualidade equivalente ao daquelas
produzidas tradicionalmente, evidenciando a aplicabilidade e usabilidade das
técnicas propostas.

As principais contribuições desse trabalho são:

a) avaliar a aplicabilidade dos mapas de Kohonen no tratamento de
folksonomias;
b) utilizar mapas de Kohonen para geração automática de ontologias, o que
ainda não foi encontrado na literatura pesquisada, apesar de já ter sido
ostensivamente utilizado em diversos outros problemas de reconhecimento de
padrões;
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c) comparar e medir a qualidade da ontologia eventualmente produzida a partir
de folksonomias utilizando-se mapas de Kohonen com outra ontologia gerada
utilizando métodos tradicionais, a fim de avaliar a utilidade das técnicas
propostas neste trabalho;

1.4

Método de trabalho

As atividades a seguir compõem o método de trabalho adotado na realização
dessa dissertação:
•

Pesquisa por código fonte para implantar mapas de Kohonen

Pesquisar em bibliotecas de código aberto por programas que já tenham
implantado com sucesso os Mapas de Kohonen em problemas de reconhecimento
de padrões em arquivos texto. O objetivo dessa pesquisa é identificar
implementações conhecidas para uso como base na programação necessária, e
também aprofundar as técnicas de montagem e utilização de Mapas de Kohonen já
conhecidas, o que é parte vital desse trabalho e está diretamente relacionado aos
resultados esperados. Uma das bibliotecas pesquisadas é a www.sourceforge.net,
que é um repositório de código aberto com implementações em diferentes
linguagens de soluções para inúmeros problemas e funções. Apesar dos milhares de
projetos disponíveis nessas bibliotecas, nenhum código foi encontrado capaz de
atender a todos os requisitos dessa pesquisa. Entretanto, diversos exemplos
interessantes e úteis para o aprendizado sobre o funcionamento do algoritmo de
Kohonen foram encontrados e estão exemplificados no Apêndice A.

•

Definição de critérios de comparação entre as ontologias

Para avaliar a qualidade da ontologia gerada automaticamente a partir de
folksonomias comparando-as com aquelas produzidas pelos métodos tradicionais é
necessário decidir quais serão as métricas utilizadas nessa comparação, bem como
a forma pela qual essa comparação será realizada. Esta etapa é responsável por
pesquisar na literatura existente as métricas e métodos mais comuns e por escolher
os que tenham sido mais empregadas.
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•

Levantamento dos dados de folksonomia

Obtenção dos dados do site www.bibsonomy.org e ajustes iniciais em relação
às necessidades do trabalho, conforme detalhado no capítulo 4. Em Jäschke et al.
(2007) os autores oferecem um conjunto de dados do BibSonomy a quem se
interesse em empregá-lo na pesquisa acadêmica, e esse é o conjunto de dados
utilizado nessa dissertação.

•

Identificação de uma ontologia para comparação

Para validar a ontologia eventualmente gerada automaticamente a partir de
folksonomia é necessário compará-la com outra produzida por métodos tradicionais.
Esta deve ser obtida em fontes públicas e deve ter sido preparada a partir dos
métodos tradicionalmente conhecidos. Esta etapa é responsável por identificar tal
ontologia.

•

Definição dos critérios e limpeza dos dados de entrada

Nem todos os dados existentes devem ser considerados na produção da
ontologia porque informações com índices de ocorrências extremamente baixos não
são estatisticamente representativos e devem ser desprezados. Essa etapa é
responsável

por

definir

os

critérios

utilizados

para

expurgo

dos

dados

estatisticamente insignificantes e por realizar o expurgo propriamente dito.

•

Tratamento em um Mapa de Kohonen dos dados expurgados

O conjunto de dados deve ser tratado para identificar padrões e relações
entre os conceitos representados pelos termos da folksonomia, o que deve permitir
que uma ontologia seja produzida a partir dessas relações e atingir um dos principais
resultados desse trabalho. Essa etapa é responsável por empregar os Mapas de
Kohonen na identificação dessas relações e pela produção de ontologias
propriamente ditas.
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•

Análise dos resultados alcançados e posicionamento

Nessa atividade, a ontologia produzida com o apoio dos Mapas de Kohonen é
comparada com uma ontologia produzida pelos métodos tradicionais utilizando-se as
métricas definidas anteriormente como critério de comparação. A análise da
qualidade da ontologia produzida automaticamente é medida e avaliada, bem como
a utilidade das técnicas de detecção de padrões com apoio de redes neurais autoorganizáveis na produção automatizada de ontologias e a possibilidade de se
produzir ontologias automaticamente de acordo com o método proposto são também
avaliadas. Também são identificadas novas oportunidades de pesquisa e realizadas
sugestões de tópicos relacionados para pesquisa futura.

1.5

Organização do Trabalho

Essa dissertação está organizada em cinco capítulos. Nesse primeiro capítulo
é realizada uma introdução ao trabalho com apresentação da motivação, objetivos,
resultados esperados e método de trabalho.
No capítulo 2, “Fundamentos e Estado da Arte”, é realizada uma revisão da
literatura

existente

e

da

pesquisa

atualmente

disponível

sobre

produção

automatizada de ontologias, folksonomias, redes neurais e mapas de Kohonen.
Também são apresentados e definidos os principais conceitos e fundamentos
relacionados ao tema dessa dissertação, bem como o critério utilizado na
comparação entre a ontologia produzida automaticamente com o apoio dos mapas
de Kohonen e aquela gerada pelos métodos tradicionais e obtida na Internet.
No capítulo 3, “Estudo de Caso: Geração de Ontologia Baseada em
Folksonomia”, é apresentado o estudo de caso e descrito o processo de tratamento
da folksonomia com o apoio de Mapas de Kohonen, bem como as etapas
necessárias para a produção automática de ontologias. O produto obtido com base
nos dados do BibSonomy é apresentado e são detalhados também os diferentes
resultados obtidos a partir de diferentes amostras do conjunto de dados de entrada.
A ontologia eventualmente produzida é avaliada de acordo com as métricas
definidas

comparando-a

tradicionalmente,

com

outras

obtidas

na

Internet

e

produzidas
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No capítulo 4, “Avaliação dos resultados”, é realizada a avaliação dos
resultados alcançados considerando-se os pontos positivos e negativos e as
vantagens e desvantagens das técnicas propostas, descrevendo-se ainda o
posicionamento em relação às atividades realizadas.
No capítulo 5, “Conclusões”, são apresentadas as conclusões desse trabalho
e as propostas para trabalhos futuros.

2 Fundamentos e Estado da Arte

2.1

Introdução

Neste capítulo são apresentados os fundamentos e os principais conceitos
envolvidos nesse trabalho, quais sejam: geração automática de ontologia,
tratamento de folksonomia, redes neurais, redes neurais artificiais auto-organizáveis
e os critérios para comparação de ontologias. Também é feita uma revisão dos
principais métodos encontrados na literatura para geração automática de ontologias
e tratamento e limpeza de folksonomias, o que é utilizado como base para o estudo
de caso objeto dessa dissertação.

2.2

Geração Automática de Ontologia
Por definir um conjunto de termos e conceitos que são utilizados para

descrever e representar uma área do conhecimento, e ainda serem utilizadas por
quaisquer pessoas ou aplicações que necessitem compartilhar informação sobre um
domínio de interesse, as possibilidades de uso de ontologias são vastas. Um
exemplo que pode ser citado dessas possibilidades de uso é a taxonomia das fontes
de conhecimento empregada na metodologia KADS (Schreiber et al., 1993), uma
metodologia estruturada para o desenvolvimento de sistemas baseados em
conhecimento, conforme ilustrado na Figura 4.
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Tipo de Operação

Identificar valores

Comparar
Unir

Gerar conceito

Instanciar
Classificar
Generalizar
Abstrair
Especificar
Selecionar

Alterar conceito

Atribuir valor
Calcular

Manipular
estruturas

Construir
Desconstruir
Transformar

Figura 4. Taxonomia das fontes de conhecimento segundo metodologia KADS
Fonte: Elaborado pelo autor
O escopo desse trabalho se restringe a analisar as possibilidades de
utilização relacionadas às aplicações baseadas na Internet, o que já se configura
como um universo suficientemente grande, como se pode perceber pela
abrangência dos casos citados por Heflin (2004) na especificação dos requisitos
necessários para a OWL, a linguagem indicada como padrão pelo W3C para
representação de ontologias voltadas à Internet.
Definir uma linguagem padrão foi um dos primeiros problemas surgidos na
pesquisa relacionada à produção de ontologias, como se pode verificar em Gruber
(1993). Apesar de afirmar nesse artigo que não seria realista nem desejável exigir
que diferentes aplicações fossem implementadas utilizando-se uma linguagem
comum, Gruber define o que ele chama de método de tradução para o problema da
portabilidade de ontologias. Por esse método, as ontologias seriam inicialmente
representadas em uma forma padrão proposta pelo artigo, e então traduzidas para
quaisquer linguagens que se considerassem adequadas. Além dessa especificação
do que pode ser entendido em última análise como uma linguagem padrão, o artigo
ainda fornece definições importantes e conceitos básicos utilizados em vários
momentos durante o desenvolvimento desse trabalho. É positivo o fato do artigo
evoluir na direção de uma linguagem padrão, mas permanece no artigo como uma
oportunidade para análise futura a efetiva especificação dessa linguagem, definindo
requisitos e objetivos, como realizado em Heflin (2004).
Heflin (2004) não cita exaustivamente todas as situações nas quais uma
linguagem padrão para a representação de ontologias pode ser útil, mas apresenta
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casos

suficientemente

significativos

para serem

utilizados

como

guia

na

especificação dos requisitos da linguagem, o que se prova verdadeiro, dado que a
OWL foi, de fato, baseada nesses requisitos e sugerida como recomendação pelo
W3C. Também descreve objetivos de projeto que, somados aos requisitos e aos
objetivos da linguagem, acabam por definir e descrever características não apenas
da linguagem em si, mas também do próprio objeto que se pretende representar, ou
seja, enumera características das próprias ontologias. Dessa forma, ao dizer que
uma linguagem ontológica da Internet deve suportar a evolução, também ilustra que
elas podem evoluir durante seu ciclo de vida. Ao definir a detecção de
inconsistências como objetivo, aponta que inconsistências podem ocorrer e devem
ser passíveis de identificação. Estabelecendo a internacionalização como alvo,
coloca a possibilidade de haver diferentes linguagens utilizadas, e assim por diante.
Enquanto Gruber (1993) relaciona a utilização de ontologias principalmente
aos sistemas baseados em conhecimento, Guarino (1998) evolui essa definição e
amplia sua utilização estendendo-a aos sistemas de informação, dado que cada
sistema cria uma ontologia própria ao associar significado aos símbolos utilizados
para representar uma visão particular do mundo. O artigo explora em profundidade
as possibilidades de utilização de ontologias em sistemas de informação. Mostra a
utilidade para a fase de desenvolvimento de sistemas de informação, pois ontologias
apóiam, entre outras atividades, a especificação de requisitos e a modelagem de
dados ao fornecer um vocabulário controlado para análise de especificações
realizadas em linguagem natural. Também podem ser utilizadas em tempo de
execução ao oferecer, por exemplo, um vocabulário padrão para comunicação entre
agentes de software em sistemas de processamento distribuído. Ontologias estão
largamente associadas aos bancos de dados, na medida em que podem ser
comparadas aos modelos, ou schemas, de banco de dados, e também estão
relacionadas às interfaces dos sistemas sempre que for permitido aos usuários
navegar na ontologia como parte da interação natural com o sistema. A idéia de que
ontologias se aproximam mais da conceitualização que representam quanto maior
for o conjunto de relações relevantes entre os conceitos que a compõem é
interessante para este trabalho, e será utilizado como um dos objetivos da geração
automática de ontologias, qual seja o de produzir o maior número possível de
conceitos e de relações. Entretanto, permanece no artigo como uma oportunidade
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para análise futura a definição de uma métrica para identificar o grau de proximidade
entre uma ontologia e a conceitualização, como realizado por Maedche e Staab
(2001).
Maedche e Staab (2001) definem ontologia como um esquema de metadados
que provê um vocabulário controlado, cada esquema com uma semântica
explicitamente definida e processável por máquina. Um dos temas mais
interessantes para o escopo desse trabalho explorado pelo artigo é a proposta de
um processo semi-automático, porque pressupõe intervenção humana para o
aprendizado ontológico. Esse processo pode ser empregado recursivamente, utiliza
dados obtidos da Internet como texto livre, texto semi-estruturado e definições de
esquemas, entre outros, e ocorre em cinco etapas: importação e reuso, extração,
limpeza, refinamento, e validação da ontologia gerada. Todo o processo de geração
é apoiado por uma ferramenta chamada Ontoedit, que implementa uma interface
gráfica para as atividades que devem ser realizadas manualmente e permite a
exportação da ontologia produzida para outras linguagens de representação, e por
outra ferramenta chamada Text-To-Onto, focada na atividade de extração de
ontologias e que utiliza algoritmos estatísticos e de agrupamento de termos e
conceitos. Apesar da idéia de que hierarquia semântica pode ser deduzida a partir
da proximidade e adjacência em que os termos ocorrem ser útil a esse trabalho,
permanece no artigo como uma oportunidade para análise futura a citação de
exemplos talvez mais detalhados e concretos, bem como a exploração em maior
profundidade de técnicas de extração de ontologias.
Pinto e Martins (2004) identificam as etapas mais comuns na literatura para o
processo de geração de ontologias:
a) especificação: quando o escopo e objetivos são definidos
b) conceitualização: em que a ontologia é conceitualmente descrita
c) formalização: quando o modelo conceitual é transformado em um
modelo formal, embora ainda não seja na sua forma final
d) implantação: para implementar a ontologia em uma linguagem de
representação de conhecimento
e) manutenção: para atualizar o produto gerado.
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Há ainda 3 atividades que ocorrem em paralelo às etapas:
a)

aquisição de conhecimento: quando o domínio de interesse é
investigado e capturado pelo especialista

b)

avaliação: que consiste em julgar a qualidade do produto gerado

c)

documentação: que consiste em relatar o que foi feito.

O artigo investiga as técnicas mais comumente utilizadas, situando-as no
contexto histórico em que foram desenvolvidas e avaliando seus pontos positivos e
negativos, bem como as técnicas existentes para reuso de ontologias. O conceito de
que as técnicas existentes atualmente podem ser classificadas em relação à
estrutura do grupo que a produz, variando de um grupo centralizado a outro
totalmente descentralizado, dinamismo da ontologia, que pode ser altamente
dinâmica ou estática, e controle do processo de produção, que pode ser totalmente
controlado ou sem controle, é útil ao escopo desse trabalho na medida em que ele
se propõe a realizar um estudo de caso de um processo de geração de ontologias
que seja descentralizado, dinâmico e totalmente sem controle. Entretanto,
permanece no artigo como uma oportunidade para análise futura a investigação em
profundidade do reuso de ontologias disponíveis na Internet, como feito por Alani
(2006).
Alani (2006) considera que produzir ontologias a partir do zero é uma
atividade complexa e de alto custo. Uma alternativa considerada no artigo é a
identificação de ontologias já disponíveis na Internet e o reuso destas na construção
de novas, diminuindo o volume de trabalho necessário e conseqüentemente o custo
envolvido. Os autores se propõem a construir um sistema que permitirá a pesquisa
de ontologias na Internet, sua classificação de acordo com critérios pré-definidos,
segmentação e união das encontradas e a avaliação da ontologia resultante. É
interessante ao escopo desse trabalho a apresentação das fontes de ontologia
disponíveis na Internet e dos mecanismos de pesquisa possíveis, dado que uma
ontologia obtida na Internet e produzida pelos métodos tradicionais é necessária
para a comparação com a produzida automaticamente. Também é positiva a idéia
de se construir um sistema de apoio para a produção automática de ontologias.
Entretanto, permanece no artigo como uma oportunidade para análise futura a
implementação de fato do sistema, indo além da proposta inicial e da primeira
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arquitetura de alto nível e averiguando a utilização de folksonomias, como feito por
Mika (2007).
Mika (2007) considera que uma ontologia é construída por especialistas em
um domínio com o objetivo de explicar uma certa realidade e empregando um
conjunto de termos e regras de uso obtidos por consenso entre os membros do
grupo. Conforme novos especialistas entram e antigos saem desse grupo ao longo
do tempo, novas informações e interpretações da realidade podem ser trazidas à
tona e um novo consenso deve ser gerado, o que acaba por invalidar o
conhecimento até então codificado na ontologia eventualmente já produzida. É
positivo o artigo ter proposto um modelo de geração de ontologias que inclua a
dimensão pessoa na relação entre conceitos e instâncias, resultando em uma
associação ternária do tipo pessoa-conceito-instância, pois essa associação
possibilita a identificação de grupos de especialistas em um domínio que
compartilham conceitos e instâncias, e também permite a identificação do próprio
domínio de interesse, que se caracteriza por conceitos e instâncias utilizados em
comum por determinado grupo. É também interessante ao escopo desse trabalho o
fato desse modelo ternário ter sido trabalhado no artigo com o uso de algoritmos de
análise de grafos aplicados a um conjunto de dados reais obtidos na Internet, porque
mostra que ontologias podem ser geradas processando folksonomias para identificar
termos e relações entre conceitos e também a fim de eliminar redundâncias e
sinonímias. Entretanto, o artigo foca exclusivamente algoritmos de análise de grafos,
e permanece como uma oportunidade para análise futura o uso de algoritmos de
aprendizado de máquina no processamento de folksonomias para geração
automática de ontologias.

2.3

Tratamento de Folksonomia

A multiplicidade do relacionamento entre pessoas (P), conceitos (C) e
instâncias (I) em sistemas de classificação colaborativa como www.del.icio.us.com
ou www.flickr.com é de m para n em todas as relações. Dessa forma, P x C é uma
relação de m para n, assim como P x I, e C x I, dado que m pessoas podem
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associar n conceitos a m instâncias livremente, pois nenhuma restrição é imposta
aos usuários desses sites em qualquer momento. Entende-se na literatura
pesquisada que pessoas são os usuários desses sistemas, conceitos são as idéias
representadas pelas etiquetas e associadas pelos usuários às instâncias, e
instâncias são os objetos classificados em colaboração. Esses objetos podem ser
endereços eletrônicos, no caso do www.del.icio.us.com, fotografias, no caso do
www.flickr.com, ou qualquer outro tipo de objeto, dependendo apenas da
funcionalidade do site em questão.
Uma forma comumente disponível em sites de classificação colaborativa para
exibir as folksonomias de um indivíduo ou associadas a determinada instância é a
nuvem de etiquetas, do inglês tag clouds, onde todas as palavras são exibidas em
uma mesma figura e cada uma é destacada das demais em função da freqüência
em que ocorrem, conforme ilustrado na Figura 5 com a folksonomia de um usuário
do del.icio.us.com. É possível notar ainda na Figura 5 que certas preferências ou
reincidências se destacam e algumas relações podem até mesmo serem apontadas
entre esses destaques, como por exemplo as etiquetas academic e artigos.

Figura 5. Nuvem de etiquetas de um usuário do site del.icio.us.com
Fonte: Elaborado pelo autor

Cada palavra, utilizada para representar um conceito, só tem seu significado
totalmente esclarecido quando se considera o conhecimento que cada pessoa
carrega em si mesma, ou seja, cada termo – termo, palavra e etiqueta são utilizados
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neste trabalho indistintamente e com o mesmo significado - pode possuir um ou mais
sentidos dependendo do significado que o indivíduo lhe atribui, o que gera
ambigüidade, e palavras distintas podem ter um mesmo significado, o que
caracteriza sinonímia.
Seja C(D) o conjunto de todos os conceitos possíveis sobre um dado domínio
de interesse D, e F(S)={ c | c ε C(D) } o conjunto das folksonomias geradas sobre
esse mesmo domínio D em um site S. Seja também P(S) o conjunto dos usuários
desse site e I(S) o conjunto de instâncias de C(D) cadastradas também no site S,
tem-se que o conjunto de todas as relações possíveis em S é dado por R(S)={p, f, i |
p ε P(S), f ε F(S), I ε I(S)}, logo, F(S) varia em função dos usuários e das instâncias
em R(S), provando que folksonomias possuem ambigüidade e sinonímia.
Não obstante essas características já citadas, é possível vislumbrar certas
relações entre as etiquetas associadas a uma determinada instância. Um exemplo
que ilustra essa idéia é a relação das dez etiquetas mais comumente associadas ao
endereço eletrônico java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/index.html pelos usuários do
site del.icio.us.com, conforme consulta realizada em 05 de agosto de 2008. São
elas:
a) Java
b) api
c) programming
d) reference
e) javadoc
f) documentation
g) development
h) j2se
i) 1.4.2
j) software
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Figura 6. Tela inicial do site de compartilhamento de favoritos DOGEAR
Fonte: Elaborado pelo autor

Pode-se perceber com relativa facilidade uma aparente correlação entre os
significados de Java, api e programming, referenciando características ou
componentes relacionados à programação. O mesmo ocorre entre reference e
documentation, que são palavras indicativas de que o conteúdo do endereço
eletrônico esteja relacionado com documentação, o que de fato está, dado que o
endereço, especificamente, possui conteúdo que documenta certos mecanismos de
programação da linguagem Java. Esse exemplo ilustra em parte uma das diversas
potencialidades das folksonomias, conforme descrito em Millen et al. (2006).
Millen et al. (2006) analisam as possibilidades de uso de folksonomias e
apontam diversas funcionalidades em sua versão de sistema para compartilhamento
de favoritos chamado Dogear, conforme ilustrado na Figura 6, exemplificando a
força das relações representadas por R(S). Um exemplo é que a partir das relações
entre pessoas, termos e instâncias é possível determinar um conjunto de usuários
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que compartilhe um mesmo subconjunto de folksonomias e instâncias, ou seja, é
possível identificar pessoas com interesses comuns analisando os termos e
endereços compartilhados e seus relacionamentos com os usuários, conforme
ilustrado pela Figura 7, onde diversos usuários compartilharam o mesmo endereço
eletrônico referente a um conjunto de ferramentas para determinado software. Outra
possibilidade apontada pelo artigo é a de um usuário encontrar pessoas com
interesses

semelhantes

aos

seus,

bastando

verificar

quem

mais

utilizou

determinadas palavras ou associou-as a certas instâncias. Avaliar essas
funcionalidades é um dos pontos positivos do artigo, pois mostra a aplicabilidade de
folksonomias mesmo em seu estado cru, ou seja, sem processamento para
eliminação de ambigüidades e sinonímias, e também porque avalia a percepção dos
usuários com uma pesquisa de satisfação sobre as funcionalidades do sistema
Dogear. Além disso, esse artigo foi uma das primeiras referências consultadas nos
momentos iniciais dessa pesquisa, e é um de seus primeiros motivadores.

Figura 7. Exemplo com usuários compartilhando um mesmo interesse no site dogear
Fonte: Elaborado pelo autor
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Não obstante essa importância para esse trabalho, permanece no artigo como
uma oportunidade para análise futura a exploração com mais detalhes das
possibilidades surgidas com a investigação de R(S), utilizando o tratamento de
folksonomias e aprofundando no porque estas devem ser tratadas. O fato dos
autores terem acesso a uma grande massa de dados, dado que são os
responsáveis pelo desenvolvimento e implantação do Dogear em uma grande
corporação, conforme explicado no próprio

artigo, caracteriza uma outra

oportunidade de análise futura, pois esses dados podem ser explorados
estatisticamente de maneira semelhante ao realizado por Zhang et al. (2006).
Folksonomias são ricas em conteúdo semântico, conforme demonstrado por
Zhang et al. (2006) a partir da análise estatística de dados coletados em 2005 de um
site de compartilhamento de favoritos. Foram analisadas no artigo mais de 2.000.000
etiquetas compartilhadas por mais de 10.000 usuários. O artigo mostra que
diferentes usuários tendem a associar as mesmas etiquetas aos mesmos sites, ou
seja, pessoas distintas tendem a associar os mesmos conceitos a um mesmo
endereço na Internet. Essa análise é realizada considerando-se a distribuição
estatística das etiquetas em relação ao universo pesquisado de endereços
eletrônicos. O artigo também mostra que é possível hierarquizar os termos
empregados pelos usuários a partir da co-ocorrência em relação a cada endereço
eletrônico compartilhado, ou seja, é possível formar uma taxonomia de conceitos. É
positiva ao escopo desse trabalho a demonstração de que as etiquetas carregam
conteúdo e significado, e também que esse significado pode ser associado aos
endereços e extraído pela aplicação de métodos estatísticos. Entretanto, permanece
no artigo como uma oportunidade para análise futura a exploração de outras
técnicas para análise das associações entre etiquetas, usuários e instâncias, indo
além dos métodos puramente estatísticos e dos algoritmos de agrupamento. Uma
alternativa que pode ser explorada é a de utilizar técnicas de aprendizado de
máquina ou de detecção de padrões com redes neurais para a identificação e
medição da força das associações entre conceitos e instâncias.
A força da associação entre os conceitos e as instâncias em sistemas de
classificação colaborativa pode ser afetada por diversos fatores, e a estratégia
adotada pelo site para recomendar etiquetas aos usuários é um deles, conforme
descrito por Jäschke et al. (2007). Os autores desse artigo avaliam dois algoritmos
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de recomendação de etiquetas utilizando dados reais obtidos na Internet. O primeiro
algoritmo identifica usuários semelhantes, sendo o grau de similaridade medido pela
coincidência na utilização de etiquetas e endereços, e classifica as etiquetas
relacionadas a um certo endereço pela freqüência em que ocorrem para um número
pré-estabelecido e arbitrário de usuários, recomendando as mais freqüentes. O
segundo algoritmo dispõe R(S) em um grafo e considera que instâncias classificadas
por diversos usuários têm seu grau de importância relativa elevado, que etiquetas
associadas a essas instâncias tornam-se também importantes juntamente com seus
usuários, e assim recursivamente até que o grafo se estabilize. Nesse momento, as
etiquetas consideradas mais importantes são escolhidas e recomendadas aos
usuários. Esse algoritmo é apontado pelos autores como o de melhor desempenho e
precisão na recomendação. Os autores oferecem o conjunto de dados utilizado em
seus testes para todos os pesquisadores interessados em avaliar folksonomias, e é
esse o conjunto de dados utilizado nos testes realizados no escopo desse trabalho.

2.4

Redes Neurais Artificiais

Redes neurais artificiais (RNAs) são sistemas paralelos distribuídos,
compostos por unidades de processamento simples que calculam determinadas
funções matemáticas que relembram, de certa forma, as estruturas do cérebro
humano. Tais unidades são dispostas em uma ou mais camadas e interligadas por
um grande número de conexões. Na maioria dos modelos, essas conexões estão
associadas a pesos, os quais armazenam o conhecimento adquirido pelo modelo e
servem para ponderar a entrada recebida nos neurônios do reticulado.
A solução de problemas complexos por meio das RNAs é bastante atrativa, já
que esse tipo de computação não algorítmica, bem como a forma com que os
problemas são representados pela rede e o paralelismo inerente à arquitetura das
RNAs, criam a possibilidade de um desempenho superior ao dos modelos
convencionais para algumas categorias de problemas. A capacidade de aprender
por meio de exemplos e de generalizar a informação aprendida é um dos principais
atrativos na solução de problemas por meio de RNAs. A generalização, que está
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associada à capacidade da rede aprender por meio de um conjunto reduzido de
dados de entrada e posteriormente dar respostas coerentes para dados não
conhecidos, é uma demonstração de que a capacidade das RNAs vai muito além do
que simplesmente mapear relações de entrada e saída. As RNAs são capazes de
extrair informações não apresentadas de forma explícita nos dados de entrada.
Outra característica importante é a capacidade de auto-organização e de
processamento temporal, que aliada às características já citadas, torna as RNAs em
uma ferramenta computacional extremamente atraente para a solução de problemas
complexos, principalmente aqueles relacionados ao reconhecimento e identificação
de padrões desconhecidos previamente em determinado conjunto de dados.
As RNAs são compostas por nós, ou neurônios, conectados por vínculos
orientados (Russel e Norvig, 2003, p714). Um vínculo da unidade j para a unidade i
serve para propagar a ativação aj desde j até i. Cada vínculo também tem um peso
numérico wj,i associado a ele, o qual determina a intensidade e o sinal da conexão.
Cada unidade i calcula primeiro uma soma ponderada sp das suas entradas, sendo
que spi é dado pela soma dos produtos dos pesos wj,i associados a cada entrada da
unidade i pelo valor da ativação aj, ou seja:

n

spi = ∑ w j ,i a j .
j =0

Em seguida, cada unidade aplica uma função de ativação g a essa soma para
derivar a saída, ou seja, se tornará na ativação ai, da seguinte forma:

 n

ai = g (spi ) = g  ∑ w j ,i a j 
 j =o


A função g de ativação é projetada para que seu valor resultante seja próximo
de um para determinadas entradas e próximo de zero para outras.
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Independente da função de ativação escolhida, neurônios individuais
possuem capacidade computacional limitada. Entretanto, um conjunto de neurônios
artificiais conectados em rede é capaz de resolver problemas de capacidade
elevada. RNAs são capazes de atuar, por exemplo, como solucionadores universais
de funções com múltiplas variáveis, com custo computacional que cresce apenas
linearmente com o número de variáveis envolvidas.

Figura 8. RNA de alimentação direta de uma única camada
Fonte: Elaborado pelo autor

Uma estrutura de uma RNA considerada simples na literatura é a de um
reticulado com uma única camada de alimentação direta, conforme ilustrado pela
Figura 8.

Figura 9. RNA de alimentação direta de múltiplas camadas.
Fonte: Elaborado pelo autor
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Uma outra estrutura possível de RNA é a de um reticulado de alimentação
direta com múltiplas camadas, conforme ilustrado na Figura 9 . Esse tipo de RNA
possui uma maior capacidade computacional e universalidade na aproximação de
funções contínuas (Braga et al., 2007, p11).
Os exemplos ilustrados pela Figura 8 e pela Figura 9 são considerados
estáticos, pois não possuem recorrência em sua estrutura e a saída em um
determinado instante depende apenas das entradas atuais. Entretanto, há outras
arquiteturas de RNAs conhecidas que possuem conexões recorrentes entre
neurônios de um mesmo nível ou entre neurônios de saída e de camadas anteriores,
conforme ilustrado pela Figura 10.

Figura 10. Rede com recorrência entre saídas e camada intermediária.
Fonte: Elaborado pelo autor

Nos casos de RNAs onde há recorrência nas conexões, as saídas dependem
não apenas dos dados de entrada e dos padrões nele existentes, mas também do
valor corrente do reticulado. Essa estrutura de RNA é utilizada com freqüência para
a resolução de problemas que envolvam processamento temporal, como na previsão
de eventos futuros (Braga et al., 2007, p11).
Além da estrutura em uma ou múltiplas camadas e de haver recorrência ou
não entre os neurônios de determinada camada e outros de camadas anteriores, as
RNAs também podem ser classificadas quanto ao tipo de aprendizado possível.
Entenda-se como aprendizado o processo pelo qual os parâmetros de uma RNA, ou
pesos das unidades do reticulado, são ajustados em função dos estímulos gerados

33

pelo ambiente externo, ou ainda, dos dados de entrada. Esse ajuste dos parâmetros
leva à melhoria do desempenho da rede como um todo segundo algum critério préestabelecido, de acordo com uma medida de erro determinada. Sendo assim,
espera-se que, de forma genérica, o valor do vetor de pesos w(t +1) no instante t + 1
possa ser escrito da seguinte forma:
w(t +1) = w(t) + ∆w(t)
onde w(t) e w(t + 1) representam os valores do vetor de pesos w nos instantes
t e t + 1, respectivamente, e ∆w(t) é o ajuste aplicado aos pesos. Os algoritmos de
aprendizado diferem basicamente na forma como ∆w(t) é calculado. Há diversos
algoritmos descritos na literatura, sendo que todos podem ser, basicamente,
agrupados dentro de dois conjuntos principais, a saber: aprendizado supervisionado
e aprendizado não-supervisionado.

Figura 11. Visão esquemática do aprendizado supervisionado
Fonte: Elaborado pelo autor
No aprendizado supervisionado, a rede é estimulada com padrões de entrada
cuja saída é previamente conhecida, o resultado é calculado pelo reticulado e a
saída obtida é comparada com a desejada. Como a resposta da rede é uma função
dos valores dos vetores de peso, estes são ajustados por um supervisor externo,
conforme ilustrado pela Figura 11, de forma a aproximar a saída calculada pelo
reticulado com aquela desejada e previamente conhecida, de onde vem o nome
aprendizado supervisionado. A minimização dessa diferença é realizada com
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pequenos ajustes nos pesos a cada etapa do treinamento, de forma que estes pesos
caminhem para uma solução, caso haja uma solução possível.
O calculo do erro da saída atual em relação à saída desejada pode ser
representada por:
e(t) = yd(t) – y(t)
onde yd(t) é a saída desejada e y(t) é a resposta calculada pela rede.
Os ajustes nos pesos por correção de erros a partir do erro e(t) calculado
podem ser representados por:
wi(t+1) = wi(t) – η.e(t).xi(t)
onde wi(t) corresponde ao peso da entrada i, η é a taxa de aprendizado, e(t) é
a medida de erro calculada, e xi(t) é a entrada i do neurônio. Dessa forma, o ajuste
dos pesos é proporcional ao produto do erro pelo valor de entrada da sinapse
naquele instante de tempo.
Já no aprendizado não-supervisionado, como o próprio nome sugere, não há
um supervisor externo para acompanhar o processo de aprendizado, conforme
ilustrado pela Figura 12. Nessa classe de RNA, apenas os padrões de entrada estão
disponíveis para o treinamento, ao contrário do aprendizado supervisionado, onde
há pares de entrada e saída conhecidos previamente. Durante o processo de
treinamento nas RNAs com aprendizado não-supervisionado os padrões de entrada
são apresentados continuamente ao reticulado, e a existência de regularidades
nesses dados faz com que o aprendizado seja possível. Essa existência de
regularidade é uma característica essencial para que haja aprendizado nãosupervisionado.

Figura 12. Visão esquemática do aprendizado não-supervisionado.
Fonte: Elaborado pelo autor
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O aprendizado não-supervisionado se aplica muito bem para problemas de
descoberta de características relevantes nos dados de entrada, como a descoberta
de agrupamentos ou classes. Um dos modelos mais conhecidos e utilizados de
aprendizado não-supervisionado é o dos mapas auto-organizáveis, ou mapas de
Kohonen.

2.5

Mapas de Kohonen

Dentre as diversas formas de implementação de redes neurais artificiais
(RNAs), as auto-organizáveis são aquelas onde o treinamento do reticulado é
realizado sem a necessidade de um supervisor externo ou de um mecanismo de
aprendizado e recompensa. Em tais situações, a única informação fornecida à rede
durante seu treinamento está nos padrões existentes nos dados de entrada, sendo
que os parâmetros da rede são definidos dinamicamente durante o treinamento, por
si próprios, a partir desses mesmos padrões, e sem auxílio externo. Essa é a idéia
central dos modelos auto-organizáveis, a capacidade que a rede tem de realizar
aprendizado não supervisionado (Braga et al., 2007, p89). Como em uma RNA autoorganizável os parâmetros da rede são ajustados a partir dos padrões existentes nos
dados de entrada, essa classe de rede neural se mostra como uma alternativa para
problemas de reconhecimento de padrões.
Para o tratamento e limpeza de folksonomias é necessário que sejam
identificadas as relações em R(S)={p, f, i | p ε P(S), f ε F(S), I ε I(S)} com menor
incidência ou com incidência insignificante em relação ao volume total dos dados e
eliminá-las do conjunto original a fim de evitar distorções nas análises realizadas,
sendo que esse conceito do que é significativo ou não é parte central e inicial desse
mesmo processo de limpeza. Identificar relações com menor incidência pode ser
explicado também como a atividade de determinar aquelas ocorrências que mais se
afastam, segundo algum critério pré-definido, das relações mais freqüentes, ou seja,
como aquelas que estão mais distantes dos padrões mais comuns identificados nos
dados de entrada. Identificar padrões nos dados de entrada sem que esses padrões
sejam conhecidos antecipadamente é uma capacidade primária das RNAs auto-
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organizáveis, e essa é a justificativa da escolha dessa classe de rede neural para o
tratamento e limpeza de folksonomias dentro do escopo deste trabalho.
Para gerar ontologias automaticamente a partir de folksonomias é necessário,
além da limpeza e tratamento dos dados citados anteriormente, que as relações em
R(S) sejam agrupadas por similaridade, aproximando os conceitos com maior grau
de semelhança entre si e afastando as ocorrências e grupos com menor semelhança
relativa, sendo que esse grau de similaridade deve ser medido por algum critério
pré-estabelecido. Para tanto, pode-se optar por representar as relações em R(S) no
espaço, assumindo-se um grau maior de proximidade topológica entre aquelas com
maior similaridade, sendo o contrário também verdadeiro. Dentre os modelos de
RNAs auto-organizáveis existentes, os Mapas Auto-organizáveis (Kohonen, 1990),
também conhecidos como Redes de Kohonen, utilizam o aprendizado competitivo e
assumem uma estrutura topológica entre os neurônios, onde neurônios próximos
tendem a responder a padrões ou estímulos semelhantes, o que se presta ao
propósito de representar R(S) no espaço. Dessa forma, o modelo de RNA autoorganizável adotado no escopo desse trabalho é o modelo SOM.

Neurônio
Vencedor

Figura 13. Atualização do neurônio vencedor e seus vizinhos.
Fonte: Elaborado pelo autor

Um Self Organizing Map (SOM) é um mapa auto-organizável que consiste de
neurônios dispostos em um reticulado de baixa dimensionalidade, sendo que o
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número de neurônios pode variar de algumas dezenas a centenas de milhares.
Cada neurônio é representado por um vetor m com dimensão d de pesos, m = [m1,
..., md], onde d é igual à dimensão dos vetores de entrada. Cada neurônio se
conecta aos neurônios adjacentes por uma relação de vizinhança que determina a
topologia, ou estrutura, do mapa.
O treinamento típico de um SOM se dá em etapas seqüenciais nas quais as
distâncias entre cada vetor de entrada e os vetores de peso dos neurônios no SOM
são calculadas utilizando-se alguma medida de distância. Uma medida comumente
utilizada e adotada nessa pesquisa é a distância euclidiana entre os vetores, que
consiste em se calcular o módulo da diferença entre cada dimensão dos dados de
entrada e o correspondente peso no vetor de pesos do neurônio em questão. O
neurônio com vetor de peso mais próximo ao vetor de entrada é considerado o
neurônio vencedor, também chamado de BMU (best matching unit), e tem seus
pesos atualizados de forma a movê-lo em direção ao vetor do espaço de entrada. Os
vizinhos topológicos do neurônio vencedor são tratados de maneira semelhante e
têm seus pesos também atualizados, de forma que tanto o neurônio vencedor como
seus vizinhos topológicos são movimentados em direção ao vetor de entrada no
espaço de entrada, conforme ilustrado pela Figura 13, onde as linhas sólidas e
pontilhadas

correspondem

à

situação

antes

e

depois

da

atualização,

respectivamente.
Há diversas implementações disponíveis dos algoritmos necessários para
construir um mapa auto-organizável SOM, e no escopo desse trabalho optou-se por
utilizar o SOMToolbox descrito por Vesanto et al. (2000).

A atualização dos pesos m do neurônio vencedor c para uma dada unidade i
é:

mi (t +1) = mi (t ) + α (t )hci (t )[ x (t ) − mi (t )] ,

onde t representa o tempo, x(t) é o vetor de entrada, hci(t) é a vizinhança do neurônio
vencedor c e α(t) é a taxa de aprendizagem no instante t. A função hci(t) varia de
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maneira não-incremental em relação ao tempo e em relação à distância entre a
unidade i e o neurônio vencedor c.
Dado um conjunto de entradas E = vk , 1 <= k <= n, originário de um espaço
ℜp, sendo p a dimensionalidade desse espaço e n a quantidade de vetores de que o
espaço se compõe, define-se na literatura como processo de treinamento a
apresentação ao SOM em cada passo t do processo uma entrada v(t) ε

E

selecionada geralmente de forma aleatória. Sendo assim, garante-se que todos os vk
ε E sejam apresentados. Define-se como época a apresentação completa dos
padrões E à rede neural.
O objetivo do processo de treinamento competitivo é fazer com que o
neurônio vencedor, ou BMU - da sigla inglesa best match unit - tenha seus pesos
ajustados de forma que ele responda mais intensamente ao padrão na próxima
época. O grau de adaptação dos neurônios em uma determinada iteração t depende
da taxa de aprendizado α(t), da função de vizinhança hci(t) e da distância entre o
neurônio i, representado pelo seu vetor de pesos mi e o vetor v(t).
À medida que o processo de treinamento prossegue a taxa de aprendizado
α(t) decresce gradualmente até encontrar um valor pré-determinado, geralmente
próxima a zero, o que garante o término do processo em um tempo finito. Da mesma
forma a função de vizinhança também decresce em relação ao tempo a uma taxa
previamente determinada.
Todo o processo de treinamento desses mapas é influenciado diretamente
pela dimensionalidade e tamanho do mapa, e nesse trabalho optou-se por aceitar os
valores sugeridos pelo SOMToolbox. Nesse conjunto de ferramentas, o número de
unidades do mapa é calculado utilizando-se uma regra heurística definida por nu = 5
√ dim, onde nu é o número de unidades e dim é a dimensão dos dados de entrada.
Uma rede SOM utiliza um algoritmo de aprendizado onde os neurônios
competem entre si para se tornarem ativos, sendo que para cada padrão de entrada
haja apenas um neurônio vencedor, ou que se torne ativo. Durante o treinamento a
rede SOM aumenta a semelhança desse neurônio vencedor e de seus vizinhos com
o padrão de entrada, e é dessa forma que se dá a construção do mapa topológico
onde neurônios que estão topologicamente próximos tendem a responder de
maneira semelhante a padrões de entrada semelhantes (Braga et al. 2007, p99).
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Essa capacidade de aproximar neurônios de acordo com os padrões de entrada
permite que, por exemplo, palavras de um determinado texto ou documento sejam
analisadas em um mapa SOM, e que aquelas com grau de relacionamento maior
sejam aproximadas topologicamente levando à construção de um mapa semântico,
conforme descrito por Lin et al. (1991).
Lin et al. (1991) ilustra a aplicação de um SOM na produção de um mapa
semântico gerado a partir de uma coleção de 140 títulos de documentos
relacionados a um determinado tema, no caso do artigo, ao tema “Artificial
Intelligence”. Um vetor representativo de cada título é produzido eliminando-se as
palavras mais e menos freqüentes de todos os títulos, sendo que cada posição de
cada vetor corresponde à ocorrência de uma palavra específica. Dessa forma, a
massa de dados de entrada para o treinamento do SOM corresponde a uma matriz
onde as linhas são os títulos e as colunas, as palavras. O valor da coluna é 1 caso a
palavra correspondente apareça no título representado pela linha dessa matriz, e 0
no caso oposto. O mapa semântico obtido depois de 2500 etapas de treinamento
revela a distribuição dos documentos no mapa dentro de áreas claramente
delimitadas, sendo cada uma caracterizada por um significado próximo das palavras
recorrentes naquele espaço. Dessa forma, os documentos são agrupados por
significado do conteúdo extraído a partir da análise semântica dos títulos. Um outro
resultado obtido desse processo é o relacionamento entre as palavras dominantes
em cada área do mapa e as palavras vizinhas. Dentre os exemplos citados, pode-se
destacar o caso da área descrita pelas palavras “artificial” e “intelligence”, onde as
áreas adjacentes são caracterizadas pelas expressões “expert system”, “machine
learning” e “natural language processing”. Redes SOM têm sido utilizadas com
sucesso em problemas de reconhecimento de padrões, sendo um exemplo recente o
reconhecimento de padrões em redes sociais na Internet, como pode-se ver em
Prieto et al. (2007).
Em Prieto et al. (2007), os autores utilizam uma rede SOM como um dos
recursos para visualizar a evolução de uma rede social em um conjunto de blogs. A
teoria do artigo é que os links entre blogs tendem a representar relações sociais, e
que a partir destas é possível identificar redes sociais de relacionamento cuja
evolução no decorrer do tempo pode ser analisada. Após acompanhar a evolução de
162 blogs considerando-se apenas os textos produzidos pelos autores de cada um
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dos blogs, o artigo mostra que não só é possível identificar redes sociais e
acompanhar sua evolução utilizando-se um SOM, como também é possível, em
certos casos, prever os caminhos futuros que seus membros tomarão dentro das
redes sociais. É positiva ao escopo desse trabalho a utilização de um SOM para
identificar padrões anteriormente desconhecidos nos dados de entrada, bem como
para visualizar topologicamente o relacionamento entre esses padrões. Também é
interessante o exemplo apresentado no artigo onde diversos grupos com
características próprias e individuais são criados e evidenciados no SOM, sendo que
esse é o comportamento esperado dos mapas produzidos pelo tratamento de
folksonomia. Entretanto, permanece no artigo como uma oportunidade para análise
futura o detalhamento das diversas visualizações produzidas pelo SOM com cada
ciclo de carga de dados e também do processo de limpeza utilizado na preparação
dos dados de entrada.

2.6

Critérios Existentes na Literatura para Comparação de Ontologias

Há na literatura diversos termos que são utilizados para designar comparação
de ontologias, dentre os quais pode-se citar alinhamento, união, articulação, fusão,
integração e mapeamento (Kalfoglou e Schorlemmer, 2003). Nesse artigo, os
autores definem ontologia como sendo o par O = (S,A), onde S é a assinatura
ontológica que descreve o vocabulário e A é o conjunto de axiomas que define a
interpretação pretendida do vocabulário S em determinado domínio de interesse.
Também se referem à prática de comparar ontologias e identificar o quão próximo ou
distante estão entre si como mapeamento de ontologia, definindo-a como a atividade
de relacionar os vocabulários de duas ontologias que compartilhem o mesmo
domínio de interesse de forma que as estruturas dos vocabulários e axiomas sejam
preservadas. Dessa forma, o mapeamento entre duas ontologias O1 = (S1, A1) e O2 =
(S2, A2) pode ser representado pela função f: S1  S2 tal que A2 =| f(A1), ou seja,
todas as interpretações que satisfaçam aos axiomas de O2 também satisfazem os
axiomas mapeados de O1. Os autores ainda definem alinhamento de ontologias
como um conjunto de relações binárias entre os vocabulários de cada uma, e esta
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definição é interessante ao escopo desse trabalho na medida em que permite que
comparações simples sejam realizadas adotando-se como métrica a quantidade de
relações identificadas e comparando-as ao total de relações possíveis. O artigo
afirma que há diversas métricas que podem ser adotadas e que a análise das
relações entre os vocabulários pode ser uma alternativa válida, com inúmeras
ferramentas implementadas utilizando essa métrica.
A comparação de termos pode ser uma tarefa complexa dependendo da
proximidade ou afastamento existente entre os termos envolvidos e do grau de
ambigüidade. Nesse contexto, expressões como “hotel copacabana palace” e
“hotel”, apesar de aparentemente relacionadas envolvem grande complexidade na
determinação do grau de proximidade existente considerando-se um determinado
domínio de interesse. Esse tipo de análise pode envolver técnicas diversas como
análise semântica, processamento de linguagem natural, agrupamento e indexação.
Maedche e Staab (2002) propõem a determinação da semelhança entre
ontologias em dois níveis: léxico, onde o termos do vocabulário são analisados a fim
de se determinar como são utilizados na representação de significados, e conceitual,
onde são investigadas as relações entre os termos. Para medir a similaridade léxica
entre dois termos os autores propõem o uso da distância de edição (de), sendo esta
definida como a quantidade de inserções, eliminações e substituições necessárias
para que um termo seja transformado em outro. Dessa forma, a de entre
“solbrilhante” e “sol_brilhante” é igual a 1, dado que 1 inserção transforma o termo
“solbrilhante” em “sol_brilhante”, ou seja, de(“solbrilhante” , “sol_brilhante”) = 1. A
partir de então pode-se calcular a medida de similaridade (ms) entre dois termos Ti e
Tj pela fórmula:

 min (| Ti |, | T j |) − de(Ti , T j ) 
 ∈ [0,1]
ms (Ti , T j ) = max  0,


min(| Ti |, | T j |)



Sendo assim, tem-se que a medida de similaridade ms é igual ao máximo
entre zero e a diferença entre o tamanho do menor termo e a distância de edição
entre os dois termos, sendo que essa diferença resultante é dividida pelo tamanho
do menor termo.
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A medida de similaridade retorna um valor entre zero e um, sendo 1 o valor
da combinação perfeita e 0 uma combinação ruim de termos com pouca ou
nenhuma semelhança. Esse valor considera o número de alterações que devem ser
realizadas para transformar um termo em outro ponderado pelo tamanho do menor
dos termos. Ainda no exemplo anterior, tem-se que:
ms(“solbrilhante” , “sol_brilhante”) = (12 – 1) / 12 = 11 / 12
Para definir a similaridade entre dois vocabulários V1 e V2, Maedche e Staab
(2002) propõem a média da medida de similaridade (mms) de todos os termos, na
forma:

mms (V1 ,V2 ) =

1
•∑
ms(vi , v j )
| V1 | vi∈V1 max
v j ∈V2

Sendo assim, tem-se que a média mms da medida de similaridade entre dois
vocabulários V1 e V2 é obtida calculando-se a somatória das máximas medidas de
similaridade entre todos os termos de V2 e cada termo de V1, sendo a somatória
obtida dividida pela quantidade de termos em V1.
Maedche e Staab (2002) também afirmam que essa média mms da medida
de similaridade entre dois vocabulários pode produzir resultados decepcionantes em
alguns casos, e citam como exemplo as palavras “power” e “tower”, que apesar de
terem uma medida de similaridade bastante próxima possuem significados diversos.
Entretanto, o artigo cita que esses casos não se mostraram significativos em
diversos estudos realizados e sugere que uma média da medida de similaridade
próxima a 0.75 indica um forte grau de similaridade entre os vocabulários e pode ser
considerada positiva.
Essa é a medida adotada no escopo desse trabalho, ou seja, a média da
medida de similaridade conforme definida anteriormente é a forma com a qual a
ontologia produzida a partir de folksonomias será comparada com a ontologia obtida
na Internet, tendo-se como referencial o valor de 0.75 como valor ótimo.
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3 Estudo

de

Caso:

Geração

de

Ontologia

Baseada

em

Folksonomia

3.1

Introdução

Nesse capítulo é descrito o processo de tratamento da folksonomia com o
apoio de Mapas de Kohonen, sendo também apresentadas as etapas necessárias
para a produção automática de ontologias. O estudo de caso com base nos dados
obtidos do Bibsonomy é apresentado, os resultados são descritos e são detalhados
também os diferentes resultados obtidos com expurgo e limpeza dos dados de
entrada.

3.2

Dados de Entrada
Há diversos sites de compartilhamento de favoritos disponíveis na Internet e

que podem ser utilizados sem nenhum custo aos usuários, exceto o tempo
necessário para se registrar e fornecer algumas informações básicas como nome,
endereço, identificação de usuário e senha. O site cujo conjunto de dados foi
utilizado

nessa

pesquisa

é

o

do

sistema

de

folksonomia

BibSonomy

(www.bibsonomy.org), onde é possível realizar compartilhamento de favoritos ou de
citações literárias, conforme ilustrado pela Figura 14. Cada endereço eletrônico ou
citação literária pode ser associado a uma ou mais etiquetas sem qualquer tipo de
restrição ou controle, assim como nos demais sites desse tipo.
A opção por utilizar esse conjunto de dados se deu pela facilidade na
obtenção, posto que os administradores do site oferecem uma imagem dos dados
aos pesquisadores interessados, conforme instruções descritas em Jäschke et al.
(2007). O BibSonomy é mantido pelo Grupo de Engenharia de Dados e
Conhecimento da Universidade de Kassel, na Alemanha, e segundo seus
mantenedores, um dos seus objetivos principais é suportar a pesquisa relacionada a
folksonomia e a serviços de compartilhamento de favoritos. A quantidade de
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informação disponível e a diversidade dos registros oferecem complexidade
suficiente aos propósitos dessa pesquisa, como se pode ver no detalhamento do
conteúdo de entrada a seguir.

Figura 14. Tela inicial do site bibsonomy.org
Fonte: Elaborado pelo autor

O conjunto de dados recebido dos mantenedores do site bibSonomy veio
composto por três arquivos com leiautes específicos, sendo que o primeiro desses, o
arquivo tas, contém todas as etiquetas e está organizado da seguinte forma:
a) Arquivo tas
Arquivo contendo os dados de quem associou quais etiquetas (ou tags) a qual
endereço eletrônico ou citação bibliográfica, composto pelos seguintes campos
separados no arquivo por um caractere de tabulação:
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1. Usuário: código numérico identificador do usuário. Por questões de
privacidade o nome dos usuários não é fornecido e no arquivo há apenas um código
numérico único por usuário;
2. Etiqueta: etiqueta associada ao recurso compartilhado. Apenas uma
etiqueta por linha do arquivo, sendo que haverá uma linha para cada relação entre
recurso compartilhado, usuário e etiqueta;
3. Código do Recurso: código numérico identificador do recurso armazenado
propriamente dito e que se relaciona com o código do recurso dos arquivos
bookmark e bibtex descritos a seguir. É uma chave única capaz de identificar
unicamente uma linha dos demais arquivos, ou seja, cada endereço eletrônico
possui uma única entrada no arquivo de endereços eletrônicos, e por consequência
também possui um identificador único associado. O mesmo ocorre com as citações
literárias.
4. Tipo do Recurso: código numérico que identifica se a etiqueta de cada linha
do registro está associada com um endereço eletrônico ou com uma citação literária;
5. Data: data de compartilhamento do recurso.

Graficamente, o leiaute do arquivo tas fica conforme ilustrado pela Figura 15.

Usuário

Nome

Etiqueta

Código
Recurso

do

do Tipo

do Data

Recurso

Campo
Numérico Alfanumérico Numérico

Tipo

Numérico

Alfanumérico
(data e hora)

do
Campo
Figura 15. Leiaute do arquivo tas.
Fonte: Elaborado pelo autor

Para o escopo e objetivos dessa pesquisa, é suficiente analisar o
relacionamento entre usuários, etiquetas e recursos compartilhados, sejam eles
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endereços eletrônicos ou citações literárias. Dessa forma, apenas o conteúdo do
arquivo tas já é suficiente, dado que configura uma folksonomia completa e
apresenta as relações definidas em 2.3 por R(S)={p, f, i | p ε P(S), f ε F(S), I ε I(S)},
com todas as informações necessárias: usuário, etiqueta e identificador de conteúdo,
conforme ilustrado pela Figura 16.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

wood 110
1
reference
110
wood 111
1
reference
111
searchengine
lang:de
114
dictionary 114
telephone
114
programming 118
software
118
library
118

2005-08-20 16:03:52
1
2005-08-20 16:03:52
2005-08-20 16:00:38
1
2005-08-20 16:00:38
113
1
2005-08-10 14:44:50
1
2005-08-08 16:16:49
1
2005-08-08 16:16:49
1
2005-08-08 16:16:49
1
2006-09-06 10:25:58
1
2006-09-06 10:25:58
1
2006-09-06 10:25:58

Figura 16. Alguns registros do arquivo tas.
Fonte: Elaborado pelo autor

Os outros dois arquivos são chamados de bookmark e bibtex. O arquivo
bookmark,

que contém o detalhe dos endereços eletrônicos aos quais foram

associadas uma ou mais etiquetas, e o arquivo bibtex, que contém o detalhe de
cada citação bibliográfica às quais foram associadas uma ou mais etiquetas, não
foram utilizados nessa pesquisa pelos motivos já citados, pois o arquivo tas contém
informações suficientes para o estudo de caso.
Nota-se no trecho do arquivo tas ilustrado pela Figura 16 que a etiqueta
“wood” foi associada pelo usuário “0” a dois recursos distintos: “110” e “111”. Nesse
caso, o recurso identificado pelo código “110” corresponde no arquivo bookmark ao
endereço eletrônico http://www.woodbin.com/ref/wood/index.htm, e o recurso
identificado

pelo

código

“111”

corresponde

ao

endereço

eletrônico

http://biodiversity.bio.uno.edu/delta/wood/, ou seja, um mesmo usuário associou uma
mesma etiqueta a dois recursos distintos.
Em outro trecho do mesmo arquivo pode-se notar que uma mesma etiqueta
pode ser associada por mais de um usuário a recursos distintos, conforme ilustrado
pela Figura 17, onde a etiqueta “reference” foi associada pelo usuário “5” ao recurso
“688350”, que corresponde no arquivo bookmark ao endereço eletrônico
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http://limestone.truman.edu/~dbindner/mirror/vi-ref.pdf.

Pode-se

comparar

esse

trecho com o ilustrado pela Figura 16, onde outro usuário associou a mesma
etiqueta a outros recursos, ou seja, o usuário “0” também associou a etiqueta
“reference” a dois recursos distintos: “110” e “111”.

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

reference
688350
blueangel
688351
wiki 688351
1
pda
688351
1
linux 688351
1
mda
688351
1
handheld
688351
htc
688351
1
xda
688351
1
gentoo
688352
wiki 688352
1
linux 688352
1
wallpaper
688355

1
2005-12-16 21:14:59
1
2005-12-16 21:15:45
2005-12-16 21:15:45
2005-12-16 21:15:45
2005-12-16 21:15:45
2005-12-16 21:15:45
1
2005-12-16 21:15:45
2005-12-16 21:15:45
2005-12-16 21:15:45
1
2005-12-16 21:15:54
2005-12-16 21:15:54
2005-12-16 21:15:54
1
2005-12-16 21:39:35

Figura 17. Trecho do arquivo tas ilustrando o relacionamento entre usuário, etiqueta
e recurso.
Fonte: Elaborado pelo autor

Analisando-se com um pouco mais de detalhe o trecho de arquivo ilustrado
pela Figura 17, pode-se notar que o usuário “5” associou diversas etiquetas ao
recurso “688351”, que corresponde no arquivo bookmark ao endereço eletrônico
http://www.handhelds.org/moin/moin.cgi/BlueAngel. Esse endereço é uma página da
Internet do tipo wiki que descreve como rodar o sistema operacional linux em um
dispositivo portátil do tipo PDA chamado Blueangel. Sem entrar em detalhes sobre o
significado dessa página ou sobre seu conteúdo, dado que esses detalhes não se
relacionam com os objetivos dessa pesquisa, o que chama a atenção nesse
exemplo é que o usuário associou as etiquetas “wiki”, “pda”, “linux” e “blueangel” a
esse endereço, evidenciando, de certa forma, uma parte do conteúdo semântico
relacionado. Entretanto, outras etiquetas associadas por esse mesmo usuário a esse
mesmo endereço não possuem um significado tão facilmente relacionado ao
conteúdo da página, como se pode ver pelas palavras “htc” e “xda” retiradas do
mesmo exemplo.
Entretanto, nem todo o conteúdo do arquivo tas apresenta relações
semânticas tão claras entre etiquetas e recursos como ilustrado nos exemplos
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anteriores. Alguns trechos são de difícil interpretação em uma análise inicial, e
chegam a sugerir a utilização de alguma ferramenta ou utilitário para cadastramento
dos recursos, conforme ilustrado pela Figura 18. Note-se, nesse caso, que a
etiqueta “imported” foi associada pelo usuário “89” a diversos recursos distintos e em
uma mesma data e horário, chegando até mesmo a coincidir uma mesma hora,
minuto e segundo. Se essa não é uma prova conclusiva e absoluta da utilização de
uma ferramenta de carga massiva de dados, é um forte indício, quer seja pelos
horários coincidentes, quer seja pela etiqueta “imported” que remete a algum tipo de
carga de dados externos ao sistema.

89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89

imported
imported
imported
imported
imported
imported
imported
imported
imported
imported
imported
imported
imported
imported

700539
700540
700541
700542
700543
700544
700545
700546
700547
700548
700549
700550
700551
700552

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2006-03-09
2006-03-09
2006-03-09
2006-03-09
2006-03-09
2006-03-09
2006-03-09
2006-03-09
2006-03-09
2006-03-09
2006-03-09
2006-03-09
2006-03-09
2006-03-09

15:13:30
15:13:30
15:13:30
15:13:30
15:13:30
15:13:30
15:13:30
15:13:30
15:13:30
15:13:30
15:13:30
15:13:30
15:13:30
15:13:30

Figura 18. Exemplo de dados cadastrados nas mesmas datas e horários.
Fonte: Elaborado pelo autor

Uma outra característica interessante do site BibSonomy é que ele pode ser
utilizado por qualquer um interessado em suas funcionalidades e disposto a se
cadastrar, independente da localização geográfica do usuário ou da língua utilizada.
Dessa forma, é possível identificar etiquetas escritas em diferentes línguas que não
a língua inglesa, conforme ilustrado pela Figura 19 e pela Figura 20.
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1830

kÃ¶zÃ¼zem

4146350

1

1989-01-05 10:40:00

1830

kÃ¶zÃ¼zem

4146351

1

1989-01-05 10:40:00

1830

kÃ¶zÃ¼zem

4146507

1

1989-01-05 10:40:00

1830

sittszÃ¡llÃtÃ¡s

1830

kÃ¶zÃ¼zem

1830

KÃ¶nyvjelzÅ‘k

4147757

1

1989-01-05 10:40:00

1830

KÃ¶nyvjelzÅ‘k

4147759

1

1989-01-05 10:40:00

4147091

4147592

1

1

1989-01-05 10:40:00

1989-01-05 10:40:00

Figura 19. Trecho do arquivo de entrada com etiquetas em língua não-inglesa.
Fonte: Elaborado pelo autor

1311

æ¶ˆåŒ–ä¸ è‰¯

1311

ç

1311

çº³ç±³ç

1311

é•¿ç”Ÿé¸Ÿ

3199754

1

1311

é•¿ç”Ÿé¸Ÿç

ç

3199754

1311

é•¿ç”Ÿé¸Ÿçº³ç±³ç

1311

holography,hologram

3199755

1311

,

2007-06-19 15:16:56

ç

ç²‰
ç

3199754
3199754
ç²‰

3199756

1

3199754

ç²‰
ç

ç²‰

1

1

2007-07-17 16:41:48

2007-07-17 16:41:48
1

2007-07-17 16:41:48

2007-07-17 16:41:48
1

3199754
1

2007-07-17 16:41:48
1

2007-07-17 16:41:48

2007-06-19 15:18:08

Figura 20. Outro trecho do arquivo tas com etiquetas em língua não-inglesa.
Fonte: Elaborado pelo autor

Em alguns outros casos, a etiqueta aparenta possuir um significado mais
visual ou simbólico do que qualquer relação com uma palavra, seja em qual idioma
for, conforme ilustrado pela Figura 21.
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430
430
430
430
430
430
430
430
430
430
430
430
430
430
430
430
430
430

-<^>- 3146634
1
=0=
3146634
1
=<%>= 3146634
1
=<*>= 3146634
1
=<+>= 3146634
1
=<0>= 3146634
1
=<@>= 3146634
1
=<O>= 3146634
1
=<^>= 3146634
1
=<v>= 3146634
1
=<vWv>=
3146634
=<x>= 3146634
1
=<|>= 3146634
1
=O=
3146634
1
=Q=
3146634
1
=v:v= 3146634
1
=v=
3146634
1
=vv= 3146634
1

2007-05-07 04:11:18
2007-05-07 04:11:18
2007-05-07 04:11:18
2007-05-07 04:11:18
2007-05-07 04:11:18
2007-05-07 04:11:18
2007-05-07 04:11:18
2007-05-07 04:11:18
2007-05-07 04:11:18
2007-05-07 04:11:18
1
2007-05-07 04:11:18
2007-05-07 04:11:18
2007-05-07 04:11:18
2007-05-07 04:11:18
2007-05-07 04:11:18
2007-05-07 04:11:18
2007-05-07 04:11:18
2007-05-07 04:11:18

Figura 21. Trecho do arquivo tas com etiquetas sugerindo conteúdo gráfico.
Fonte: Elaborado pelo autor

3.3

Caixa de Ferramentas
Esse trabalho de pesquisa apresenta um conjunto de ferramentas

desenvolvidas a fim de analisar estatisticamente um conjunto de dados de
folksonomia e gerar uma ontologia. Para tanto, é necessário apenas que os dados
de entrada estejam agrupados em um arquivo criado de acordo com o leiaute
especificado em 3.2 e que os ambientes de programação estejam instalados. Toda a
programação foi realizada no ambiente de programação Matlab 6.5 e também com a
linguagem Python 2.5.1.
Python é uma linguagem orientada a objetos extremamente versátil que pode
ser utilizada para diversos tipos de desenvolvimento e com diversos objetivos. Seu
aprendizado pode ser realizado em apenas alguns dias para quem já possuir
experiência prévia com qualquer linguagem, com ganhos de produtividade evidentes
gerados pela extensa biblioteca de funções disponível. Uma versão do interpretador
e do ambiente de programação Python pode ser obtida na Internet no endereço
http://python.org/download/, bem como uma série de bibliotecas.
Matlab é um ambiente de programação técnica criado pela Mathworks Inc.,
está disponível para Windows e também em diversas plataformas Unix. Uma versão
de avaliação pode ser obtida na Internet no endereço http://www.mathworks.com/.
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Matlab oferece uma linguagem de programação de alto nível, ferramentas de
visualização de dados, uma interface gráfica e uma implementação altamente
eficiente de cálculo matricial. Há ainda um grande número de ferramentas já
desenvolvidas e disponíveis gratuitamente na Internet, com um amplo leque de
implementações. Dentre essas, uma das caixas de ferramentas disponíveis e que foi
utilizada nessa pesquisa é o SOMToolbox descrito por Vesanto et al. (2000), que é
uma implementação dos mapas auto-organizáveis de Kohonen desenvolvida para
pesquisadores interessados nesse assunto.
O conjunto completo de ferramentas criadas para essa pesquisa, bem como
os códigos fonte desenvolvidos, estão todos listados no Apêndice B. Há também
uma explicação sobre o uso de cada comando ou programa.
A opção por dois ambientes distintos de programação, Python e Matlab, se
deu em função dos tempos necessários para o processamento dos dados, que para
a geração dos mapas de Kohonen chegaram em alguns momentos e durantes
alguns testes a superar 12 horas de processamento ininterrupto e a abortar o
processamento por falta de memória. Dessa forma, com esses dois ambientes de
programação é possível restringir a necessidade de recursos computacionais, como
a quantidade de memória disponível, e evitar que ocorram problemas como o cálculo
da frequência de cada etiqueta que não pode ser realizada no ambiente Matlab
exatamente por falta de memória disponível. Todo o processamento foi realizado em
uma estação de trabalho com 2 gigabytes de memória e um processador Intel T1300
de 1.66 GHz.
Dessa forma, os programas desenvolvidos em linguagem Python têm como
objetivo o tratamento dos dados de folksonomia, a preparação dos dados para
utilizar como entrada no SOMToolbox, e a preparação dos dados para análises
estatísticas como a frequência de ocorrência de cada etiqueta no arquivo tas. Já os
programas desenvolvidos em Matlab foram utilizados para a geração e visualização
dos mapas de Kohonen e para as análises estatísticas descritas no capítulo 3.4.
Pode-se dizer que os programas Python foram utilizados para processamento em
lote e preparação dos dados, e os programas Matlab para processamento das redes
neurais e visualização dos resultados.

52

3.4

Análise Estatística dos Dados de Entrada
A fim de preservar o escopo definido para essa pesquisa no capítulo 1 e

manter o problema a ser resolvido restrito à geração de ontologias a partir de
folksonomias, optou-se por eliminar todos os registros que contém etiqueta com
qualquer caracter não pertencente à língua inglesa, ou seja, eliminou-se os registros
com etiquetas com caractere fora do conjunto ilustrado pela Figura 22. Sem essa
restrição, parte do esforço de desenvolvimento seria investido na homogeneização
da linguagem utilizada para a codificação de etiquetas, o que desviaria o foco do
objetivo principal que é a geração de ontologias propriamente dita. Restringindo-se a
linguagem utilizada para escrita das etiquetas, ou pelo menos os caracteres
considerados válidos, reduz-se também o escopo do problema a ser tratado
mantendo-o dentro dos limites inicialmente definidos.
Para realizar essa análise dos dados e identificar os registros do arquivo de
entrada que atendem à condição de apresentar apenas etiquetas criadas
exclusivamente com os caracteres apresentados na Figura 22, utilizou-se o
programa limpaTag.py, conforme documentado no Apêndice B. O programa
limpaTag.py identifica todo registro considerado válido e grava em um arquivo
chamado tagClean.txt, que é o arquivo resultante do processo de limpeza de
registros caracteres chamados especiais e que contém os dados considerados
válidos. Esses registros que não atendem a essas especificações são gravados no
arquivo tagDirty.txt pelo mesmo programa.

0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ!"#$%
&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~

Figura 22. Caracteres considerados válidos.
Fonte: Elaborado pelo autor

O arquivo tas utilizado possui 671807 registros originalmente, sendo que 4798
foram excluídos por possuírem caracteres considerados inválidos e gravados no
arquivo tagDirty.txt, que tem um trecho ilustrado na Figura 23. Dessa forma, 667.009
registros permanecem na massa de dados de entrada gravados no arquivo
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tagClean.txt e são considerados para a geração de Ontologia e para o treinamento
dos mapas de Kohonen.
Nos registros do arquivo tagClean.txt existem 57102 etiquetas distintas e
206421 endereços ou citações literárias distintas, conforme calculado pelo programa
contaTag.py documentado no Apêndice B. O programa contaTag.py gera um
arquivo chamado contaTag.txt com a relação de todas as etiquetas existentes e a
quantidade em que cada uma delas aparece no arquivo de entrada tagClean.txt, e
também outro arquivo chamado contaUrl.txt com a contagem dos endereços e
citações.
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2

2006-02-24 16:59:20

3
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696583

1

2006-02-24 20:27:28
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KostÃ¼me

697136

1

2006-03-01 14:53:33

40

mÃ¶bel

697235

1

2006-03-04 15:44:15
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Ã–sterreich 703088

1

2006-01-27 14:52:20

108

ä¸æ–‡ 703170

1

2006-01-08 13:44:28

108

ä¸æ–‡ 703171

1

2006-01-07 12:10:51

Figura 23. Exemplo de registros do arquivo de entrada considerados inválidos.
Fonte: Elaborado pelo autor

O arquivo contaTag.txt pode ser lido no ambiente Matlab com o comando:
[tag, cTag] = textread('c:\bibdata\contaTag.txt','%s%n','delimiter','\t')
que cria dois vetores em memória: tag e cTag, respectivamente com as etiquetas e
com a contagem de vezes em que cada etiqueta aparece em um registro do arquivo
tagClean.txt. A contagem das etiquetas pode ser visualizada graficamente com o
seguinte comando no Matlab:
plot(sort(cTag))
que gera o gráfico ilustrado na Figura 24 com as etiquetas no eixo X e a frequência
em que ocorrem no eixo Y.
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Figura 24.Frequência das etiquetas no arquivo de entrada.
Fonte: Elaborado pelo autor

A partir da Figura 24 percebe-se que uma quantidade significativa de
etiquetas ocorrem menos de 1000 vezes e apenas algumas poucas etiquetas
ocorrem acima de 1000 vezes, o que explica o formato exponencial da curva.
Analisando-se os dados do arquivo contaTag.txt percebe-se que apenas 61
etiquetas ocorrem mais de 1000 vezes no arquivo e que 50139 etiquetas ocorrem
menos de 10 vezes. Considerando-se apenas as etiquetas que ocorrem entre 10 e
1000 vezes no arquivo de entrada percebe-se que há 6902 etiquetas nesse
intervalo. O que chama a atenção é a quantidade importante de etiquetas pouco
utilizadas ou utilizadas apenas uma única vez, sendo que 29304 são utilizadas
apenas uma única vez em toda a massa de dados de entrada.
Essa distribuição da frequência indica que há certas etiquetas que são
estatisticamente insignificantes, dado que ocorrem uma única vez em toda a massa
de dados. A utilização dessas etiquetas com pouca frequência relativa em um

55

processo de geração automática de ontologias produziria resultados distorcidos,
conforme apontado por Zhang et al. (2006).
Considerando-se as etiquetas que ocorrem entre 10 e 1000 vezes na massa
de dados, tem-se que há 6902 etiquetas cuja frequência média é de 53.44 com um
desvio padrão de 97.75. Desvio padrão alto em relação ao valor médio caracteriza
um alto nível de dispersão dos dados em relação à media. Considerando-se as
etiquetas que ocorrem entre 10 e 100 vezes tem-se que há 6105 etiquetas cuja
frequência média é de 27.06 com um desvio padrão de 20.04, ou seja, esse intervalo
de frequência entre 10 e 100 apresenta uma dispersão menor em relação ao
intervalo entre 10 e 1000 com pouca influência na quantidade de etiquetas
consideradas. Diminuindo-se um pouco mais esse intervalo e considerando-se
apenas as etiquetas que ocorrem entre 10 e 25 vezes na massa de dados de
entrada tem-se que 3924 etiquetas ocorrem com frequência média de 15.26 e desvio
padrão de 4.27, ou seja, há um baixo grau de dispersão em relação à frequência
média de 15 ocorrências. Esse é um intervalo que pode ser escolhido para
selecionar as etiquetas para a geração automática de Ontologias: pode-se utilizar no
treinamento dos mapas de Kohonen apenas as etiquetas com frequência maior ou
igual a 10 e menor ou igual a 25. As etiquetas que ocorrem menos que 10 vezes em
toda a massa de dados ou mais que 25 vezes poderiam ser desprezadas no
treinamento dos mapas de Kohonen.
A mesma análise pode ser realizada com os endereços eletrônicos ou
citações literárias, e a contagem da frequência das citações ou endereços pode ser
visualizada na Figura 25.
Da mesma forma que ocorre com as etiquetas, percebe-se que há 206421
recursos compartilhados no arquivo de entrada, entendendo-se como um recurso
qualquer endereço eletrônico ou uma citação literária existente na massa de dados.
Desse total, apenas 838 endereços ocorrem mais de 20 vezes, e 198556 endereços
ocorrem menos de 10 vezes, ou seja, apenas 7027 recursos ocorrem entre 10 e 20
vezes na massa de dados de entrada. Nesse intervalo, a média de ocorrências é de
12.68 com desvio padrão de 2.67, evidenciando um grau de dispersão pequeno em
relação à média. Esse é um intervalo que também pode ser escolhido para
considerar os recursos, sejam endereços ou citações, para a geração automática de
Ontologias: pode-se utilizar no treinamento dos mapas de Kohonen apenas os
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recursos com frequência maior ou igual a 10 e menor ou igual a 20. Os recursos que
ocorrem menos que 10 vezes em toda a massa de dados ou mais que 20 vezes
poderiam ser desprezados no treinamento dos SOMs.

120

100

Frequencia

80

60

40

20

0

0

0.5

1

1.5
URL

2

2.5
x 10

5

Figura 25. Frequência dos recursos no arquivo de entrada.
Fonte: Elaborado pelo autor

Entretanto, nem todas as 3924 etiquetas com frequência entre 10 e 25 vezes
estão associadas nos dados de entrada aos 7027 recursos com frequência entre 10
e 20 vezes. Considerando-se todas as combinações possíveis entre essas etiquetas
e recursos tem-se um total de 27.573.948 combinações, sendo que nos dados de
entrada há apenas 9.887 ocorrências com essas características. Dessa forma, se for
considerado para o treinamento dos Mapas de Kohonen apenas as etiquetas e
recursos com uma frequência média com baixo desvio padrão, conforme já ilustrado,
apenas 0,03% das combinações possíveis ocorrerão nos dados de entrada, ou seja,
a massa de dados tornar-se-ia estatisticamente irrelevante e de difícil identificação
de padrões, prejudicando diretamente a produção de Ontologias.
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Figura 26. Frequência das etiquetas na massa de dados reduzida.
Fonte: Elaborado pelo autor

Uma solução que pode ser adotada é a de se considerar inicialmente apenas
os recursos com a frequência desejada, ou seja, considerar apenas os registros dos
dados de entrada cujos recursos ocorram entre 10 e 20 vezes, o que é realizado
pelo programa tagUrlMost.py, conforme documentado no Apêndice B. Esse
programa toma como entrada o arquivo tagClean.txt e gera outro arquivo chamado
tagUrlMost.txt com 89128 registros, que são exatamente aqueles cujos recursos
ocorrem entre 10 e 20 vezes.
Realizando-se novamente a análise das etiquetas do arquivo tagUrlMost.txt
percebe-se que há 18313 etiquetas distintas, e a contagem da frequência das
etiquetas nessa massa de dados reduzida pode ser visualizada pela Figura 26.
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A frequência das 18313 etiquetas varia entre 1 e 601 ocorrências, com média
de 4.86 ocorrências e desvio padrão de 19.28, o que caracteriza um alto grau de
dispersão dos dados em relação à média. Considerando-se apenas as etiquetas que
ocorrem mais que uma única vez, têm-se 8072 etiquetas com média de 9.77
ocorrências e desvio padrão de 28.29, ainda com grau importante de dispersão. É
possível reduzir esse desvio padrão eliminando as etiquetas com maior frequência,
entretanto, as etiquetas ‘software', 'web2.0', 'web' e 'tools', que são as etiquetas com
maior frequência relativa, seriam eliminadas da massa de dados apesar de
aparentemente apresentarem a possibilidade de algum relacionamento semântico
entre elas. Sendo assim, apenas as etiquetas que ocorrem uma única vez deveriam
ser eliminadas dos dados de entrada, o que é realizado pelo programa
geraDadosMapa.py, conforme documentado no Apêndice B. Esse programa utiliza o
arquivo tagUrlMost.txt como entrada e gera o arquivo dadosEntrada.txt, que contém
apenas os recursos com frequência entre 10 e 20 vezes nos dados de entrada, e
dentre esses, apenas as etiquetas que ocorrem mais de uma única vez, totalizando
78.887 registros. Essa é uma massa de dados que pode ser utilizada para o
treinamento dos mapas de Kohonen, sendo que com essa nova massa de dados
têm-se 56.576.648 combinações possíveis e nos dados de entrada 78.887
ocorrências com essas características. Dessa forma, 0,13% das combinações
possíveis ocorrem nos dados de entrada, o que caracteriza uma melhora importante
em relação aos 0,03% anteriormente obtidos.

3.5

Preparação dos Dados para Treinamento dos SOMs
A folksonomia utilizada para geração de Ontologias contém informações

sobre usuário, etiqueta e endereço, sendo que um usuário pode associar uma ou
mais etiquetas a um ou mais endereços. Ao associar mais de uma etiqueta a um
mesmo endereço o usuário cria um relacionamento entre as etiquetas, na medida
em que cada uma contribui para a elucidação de determinada característica ou
conteúdo associado a um endereço comum.
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Como o que se pretende nesse trabalho é relacionar as etiquetas entre si de
forma a extrair uma Ontologia e o relacionamento entre etiquetas associadas a um
mesmo endereço é significativo, pode-se considerar que são suficientes para o
treinamento dos Mapas de Kohonen apenas os dados de etiquetas e endereços, ou
seja, é possível desprezar as informações relativas aos usuários, conforme realizado
por Zhang et al. (2006). Entretanto, é necessário optar por um formato no
armazenamento desses dados de forma a representar os padrões possíveis de
relacionamento entre as etiquetas a fim de treinar os mapas de Kohonen e
possivelmente gerar uma ontologia. O leiaute do arquivo de entrada formado por
usuário, etiqueta e endereço, conforme ilustrado pela Figura 15, possui algumas
limitações como não deixar explícito os relacionamentos entre as etiquetas
originados pela associação concomitante a um mesmo endereço eletrônico ou
citação literária.
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ne1n

etiqueta_1

ne21

ne22

...

ne2n

etiqueta_2

...

...

...

...

...

nej1

nej2

...

nejn

etiqueta_j

Figura 27. Definição da matriz de entrada.
Fonte: Elaborado pelo autor

Uma forma comumente encontrada na literatura para representação dos
dados utilizados no treinamento de SOMs é a matricial, conforme ilustrado por Lin et
al. (1991), onde cada linha da matriz corresponde a um padrão que será oferecido
ao reticulado durante o treinamento. As relações existentes em um conjunto de
folksonomias também podem ser organizadas de forma matricial criando-se, por
exemplo, um vetor para cada etiqueta. Na matriz gerada dessa forma, cada linha
corresponderia a uma etiqueta e cada coluna corresponderia ao número de vezes
que essa etiqueta foi associada a determinado endereço eletrônico ou citação
literária. Conforme ilustrado na Figura 27, nejn representaria a quantidade de vezes
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que a etiqueta j esteve associada ao endereço eletrônico n nos dados de entrada.
Esse é o leiaute do arquivo utilizado para o treinamento dos mapas de Kohonen no
escopo desse trabalho. Como os dados selecionados pela análise estatística para o
treinamento dos SOMs têm 7027 recursos e 8072 etiquetas, a matriz resultante tem
7028 colunas e 8072 linhas, sendo que cada coluna corresponde a determinado
endereço ou citação, cada linha corresponde a determinada etiqueta, e a última
coluna é a etiqueta sendo representada propriamente dita.
Para gerar essa massa de dados utiliza-se o programa geraVetorTag.py,
conforme documentado no Apêndice B. Esse programa toma como entrada o
arquivo dadosEntrada.txt gerado anteriormente, bem como a contagem das
ocorrências de etiquetas e recursos, e gera como saída o arquivo tagVetor.txt com o
leiaute definido pela Figura 27. Um trecho do arquivo tagVetor.txt pode ser
visualizado na Figura 28.
Como os dados sugeridos pela análise estatística têm 7027 recursos e 8072
etiquetas, a matriz resultante tem 7028 colunas e 8072 linhas num total de
56.730.016 células. Esse volume de dados gera um arquivo texto com
aproximadamente 150 megabytes. Conforme descrito no capítulo Caixa de
Ferramentas, os dados são preparados por programas escritos em Python e os
SOMs são gerados pelo SOMToolbox no ambiente de programação Matlab, sendo
que todo o processamento é realizado no mesmo equipamento descrito
anteriormente. Entretanto, esse volume de dados de 150 megabytes quando
processado no Matlab aborta por falta de memória após 12 horas de processamento
ininterrupto.
Dessa forma, para que os mapas sejam gerados no equipamento disponível é
necessário reduzir o volume de dados envolvido no treinamento dos SOMs. Isso
pode ser feito ajustando-se os parâmetros do programa tagUrlMost.py e incluindo na
massa de dados de entrada apenas os endereços eletrônicos e citações literárias
com frequência média entre 15 e 16, inclusive. Esse valor de frequência foi escolhido
arbitrariamente

tendo

como

critério

único

e

suficiente

a

capacidade

processamento disponível e descrita no capítulo Caixa de Ferramentas.
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Figura 28. Trecho do arquivo tagVetor.txt utilizado para treinamento dos SOMs.
Fonte: Elaborado pelo autor

Com essa nova restrição, apenas 799 endereços ou citações foram
considerados nos dados de entrada, que são exatamente aquelas com frequência
média entre 15 e 16, e passa a existir 4.722 etiquetas. O arquivo de dados gerado
tagUrlMost.txt passa a ter 12.420 registros e ocupa espaço em disco de 270 kbytes.
Eliminando-se as etiquetas que ocorrem apenas uma única vez tem-se 9.467
registros no arquivo de entrada com 1.769 etiquetas. Esses dados, quando
dispostos na forma matricial para o treinamento dos SOMs, ocupam 2,7 megabytes,
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uma diminuição significativa em relação aos 150 megabytes gerados anteriormente.
Esse é o volume de dados utilizado no treinamento e na geração dos mapas,
conforme documentado no capítulo 3.6 a seguir.

3.6

SOMs Gerados
A visualização dos mapas SOM não é um problema trivial, conforme

apresentado por Costa (1999), principalmente em grandes mapas relacionados a um
espaço de entrada de grande dimensionalidade, que é exatamente o caso dos
dados utilizados nesse trabalho. Para realizar a análise de agrupamentos,
geralmente a visualização da estrutura dos mapas SOM pura e simples não é
suficiente, dado que ela não permite observar a distância entre os neurônios
impossibilitando a identificação de grupos de neurônios similares ou relacionados.
Para suprir essa necessidade de identificação de grupos tem sido utilizada na
literatura a visualização dos mapas treinados em uma matriz de distâncias
unificadas, conhecida como U-matrix (Kohonen, 2001, p.165), onde a distância entre
os pesos de neurônios adjacentes é calculada e armazenada. Para cada neurônio, a
distância em relação a seus vizinhos, caso exista, é representada de forma que
valores mais altos indiquem as bordas da matriz, e valores uniformes e mais baixos
apontem os agrupamentos propriamente ditos (Vesanto et al, 2000). É essa forma
de visualização dos mapas que é adotada nesse trabalho, a apresentação dos
SOMs gerados em uma U-Matrix. Escolhida a forma de exibição e visualização dos
SOMs, deve-se proceder com a criação, carga de dados e treinamentos dos mapas.
O primeiro passo para criar um SOM é definir o tamanho do mapa que será
criado e a quantidade de neurônios existentes no reticulado. O SOMToolbox sugere
uma heurística para realizar esse cálculo que é fazer a quantidade total de unidades
do reticulado ser igual a 5 n , sendo n a dimensionalidade do espaço de entrada.
Como a matriz de entrada gerada anteriormente tem 799 colunas, ou seja, n=799, o
total de unidades do mapa é dado por 5 799 , ou seja, 5 * 28.26 resultando em um
total de 142 neurônios no reticulado a ser treinado. Fazendo-se um arredondamento
para cima, tem-se um reticulado de 12 por 12 neurônios.
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Os dados de entrada são lidos pelo SOMToolbox com o comando:
sD = som_read_data('c:\bibdata\tagVetor.txt');
Esse comando carrega os dados em uma variável do Matlab de forma
matricial e formatada de acordo com as necessidades do SOMToolbox, que espera
que os dados estejam organizados com as linhas representando os padrões de
entrada e cada coluna representando uma dimensão a ser considerada, exatamente
como ilustrado na Figura 27.
Uma vez que os dados estejam carregados em memória, o que para um
volume de alguns milhares de linhas é realizado de maneira muito eficiente em
apenas alguns poucos minutos, o próximo passo é criar o SOM, o que pode ser
realizado no Matlab com o comando:

sM = som_randinit(sD,'msize',[12 12]);

O resultado é um mapa com a dimensionalidade escolhida e criado com
valores selecionados aleatoriamente nos dados, e essa é a razão da variável com os
dados ser incluída no comando. Tal mapa, quando exibido em uma U-matrix, tem a
aparência semelhante à da Figura 29. Nele é possível perceber a inexistência de
qualquer grupo bem definido com pequena distância relativa entre os vizinhos, o que
evidencia

a

inexistência

de

padrão

resultante

dos

valores

selecionados

randomicamente dos dados e utilizados na criação do SOM. Nesse exemplo, quanto
mais próximo da cor vermelha, maior é a distância entre os neurônios, e quanto mais
próximo do azul, menor é a distância.
A justificativa para carregar inicialmente os neurônios com valores escolhidos
aleatoriamente nos dados de entrada é que durante a realização do processo de
treinamento os neurônios tentem a se arranjar naturalmente, aproximando
topologicamente aqueles com maior semelhança, e o reticulado tende a se
estabilizar. Sendo assim, a aparente desorganização inicial tende a ser substituída
pela organização resultante do processo de treinamento, refletindo os padrões
existentes nos dados.
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Figura 29. Mapa criado com valores randômicos.
Fonte: Elaborado pelo autor

Uma vez criado o SOM com os valores iniciais, pode-se proceder ao
treinamento. Há disponível no SOMToolbox dois processos de treinamento, a saber:
em lote e sequencial. O treinamento em lote espera que todo o volume de dados
seja processado para só então atualizar os pesos dos vetores representando as
unidades do reticulado, e o treinamento sequencial atualiza os pesos dos vetores a
cada registro de entrada apresentado. Nesse trabalho é utilizado o treinamento
sequencial, pois os registros no arquivo de entrada correspondem cada um a uma
única etiqueta, cada uma representando um determinado padrão. Dessa forma, há
pouco ou nenhum benefício em aguardar que todos os padrões sejam apresentados
para só então atualizar os pesos, o que limitaria a influência de um registro no
seguinte, dado que os registros dos dados de entrada já apresentam, em função da
sua natureza e origem, uma certa independência relativa. Um outro benefício dessa
escolha é que, em caso de travamento ou interrupção do processamento, as
atualizações já realizadas não são perdidas.
O treinamento dos SOMs no Matlab pode ser realizado pelo comando:
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[sM,sTrain] = som_seqtrain(sM, sD, 'tracking',2, 'trainlen',10)

Esse comando faz que os dados de entrada sejam apresentados em 10
épocas. O resultado é ilustrado pela Figura 30. Note-se que, para esse treinamento,
a massa de dados de entrada consiste apenas dos endereços eletrônicos e citações
literárias com frequência média entre 15 e 16, inclusive, conforme justificado
anteriormente.
É possível perceber ainda na Figura 30 que mesmo após um treinamento de
apenas 10 épocas, o que é considerado um treinamento muito curto por Kohonen
(2001, pp 112), já é possível perceber que uma determinada área do SOM já se
destaca das demais e apresenta uma distância relativa pequena entre as unidades
do reticulado.
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Figura 30. Mapa gerado após 10 épocas de treinamento.
Fonte: Elaborado pelo autor

Ao se adicionar os rótulos aos neurônios tem-se um SOM conforme ilustrado
pela Figura 31. Note-se nesse mapa que, apesar da proximidade entre os neurônios
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exibidos pela figura, dificilmente pode-se constatar uma relação semântica ou de
algum outro tipo entre os termos dessa mesma região, como por exemplo: longtail,
vessels, Instructional-Design, geology, lifehack, forums, adobe, backup.
A escolha de qual etiqueta deve ser associada a qual neurônio é realizada
com o comando:

sM = som_autolabel(sM,sD,'vote');

Esse processo de escolha é feito avaliando-se os dados de entrada e
selecionando-se o registro que mais se aproxima de cada neurônio, sendo que a
medida de proximidade é calculada também pela distância euclidiana entre o registro
de entrada e o vetor de pesos de cada neurônio.
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Figura 31. Mapa gerado após 10 épocas de treinamento e exibindo os rótulos.
Fonte: Elaborado pelo autor
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Ao se prosseguir com o treinamento e realizar 50 épocas, a figura assume
outro formato e a região convergente, aquela região do reticulado que apresenta
menor distância relativa entre os neurônios, se mostra um pouco melhor definida e
reduzida em relação ao treinamento com 10 épocas, conforme ilustrado pela Figura
32 e comparando-se com a Figura 30.
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Figura 32. Mapa gerado após 50 épocas de treinamento.
Fonte: Elaborado pelo autor

Da mesma forma que a região com neurônios mais próximos se reduz, nesse
caso e com esses dados também o erro médio do SOM se reduz conforme mais
épocas de treinamento ocorrem. O erro do mapa pode ser calculado pela média
aritmética das distâncias euclidianas entre cada registro de dados de entrada e o
vetor de pesos do respectivo neurônio BMU (best matching unit), conforme proposto
por Kohonen (2001, pp 161). Dessa forma, para calcular o erro deve-se inicialmente
encontrar o neurônio que mais se aproxima de cada registro dos dados de entrada,
ou seja, deve-se encontrar a BMU, o que é feito selecionando-se o neurônio cujo
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vetor de pesos tenha a menor distância em relação aos valores de cada coluna do
registro dos dados de entrada sendo considerados. Distância euclidiana, conforme já
explicado, é o módulo da diferença entre cada valor dos dados do registro e dos
pesos do neurônio. Após esse cálculo ser realizado para todos os dados de entrada,
calcula-se a média aritmética entre os erros obtidos, resultando no erro médio do
SOM como um todo.
Para o mapa com 10 épocas, o erro médio é de 1.9466, o que pode ser
calculado com o seguinte comando do SOMToolbox no Matlab:
som_quality(sM, sD)
Já para o mapa com 50 épocas de treinamento e considerando-se os
mesmos dados de entrada o erro médio é de 1.8909, ou seja, o mapa converge para
a estabilidade na medida em que o erro médio se reduz, e vice-versa.
Quantization errors for latest samples
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Figura 33. Evolução do erro médio do SOM durante 50 épocas de treinamento.
Fonte: Elaborado pelo autor
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A evolução do erro para 50 épocas de treinamento é sutil, conforme ilustrado
pela Figura 33. Essa figura é obtida com a opção “tracking,2” no comando de
treinamento, e mostra graficamente o valor do erro a cada época de treinamento.
Adicionando-se os rótulos aos neurônios desse caso tem-se um SOM
conforme ilustrado pela Figura 34.
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Figura 34. Mapa gerado após 50 épocas de treinamento e exibindo os rótulos.
Fonte: Elaborado pelo autor

Da mesma forma que o ocorrido com o treinamento com 10 épocas, apesar
da proximidade entre os neurônios exibidos pela Figura 34 ter sido produzida com
50 épocas de treinamento, também nesse caso apenas com muita imaginação é
possível identificar alguma relação semântica ou de qualquer outro tipo entre os
termos dessa mesma região, como por exemplo entre os seguintes rótulos extraídos
da região do mapa com menor distância entre os neurônios: japanese, similarity,
Instructional-Design, risk, teaching, integrative, magnetic. Entretanto, como o erro
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médio do SOM reduziu ao se aumentar a quantidade de épocas de treinamento, um
próximo passo óbvio é prosseguir com o treinamento com mais épocas e avaliar
novamente a evolução do erro médio e dos rótulos de cada neurônio.
Prosseguindo-se com o treinamento e utilizando ainda os mesmos dados,
mas dessa vez com 1000 épocas de treinamento, tem-se o mapa ilustrado pela
Figura 35, dessa vez já com os rótulos de cada neurônio sendo exibido. Analisandose a Figura 35 após 1000 épocas de treinamento e comparando-se com o
apresentado pela Figura 34 após apenas 50 épocas de treinamento, percebe-se
que há pouca mudança na disposição dos neurônios. Da mesma forma, o erro médio
obtido varia de 1.8909 com 50 épocas para 1.8796 com 1000 épocas, ou seja, uma
variação pequena localizada na segunda casa decimal.
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Figura 35. Mapa gerado após 1000 épocas de treinamento e exibindo os rótulos.
Fonte: Elaborado pelo autor
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Note-se também que os rótulos da região com maior proximidade entre os
neurônios pouco mudaram com o treinamento evoluindo de 50 para 1000 épocas,
como pode-se ver por alguns exemplos retirados dessa área do SOM: similarity,
Instructional-Design, risk, teaching, scripting, total.
Analisando-se a evolução do erro médio do mapa durante a apresentação
dos dados de entrada nas 1000 épocas de treinamento, conforme ilustrado pela
Figura 36, percebe-se que o erro pouco ou nada varia durante todo o treinamento, o
que se mostra coerente com a pequena diminuição desse novo valor em relação ao
obtido com apenas 50 épocas. A diminuição do erro ocorre de maneira mais
perceptível com outra amostra de dados, conforme demonstrado a seguir nos
próximos experimentos, indicando que a qualidade do mapa também depende
diretamente dos dados utilizados no treinamento.
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Figura 36. Evolução do erro médio do SOM durante 1000 épocas de treinamento.
Fonte: Elaborado pelo autor

Uma outra análise que pode ser realizada nos SOMs é o cálculo de quantas
vezes cada neurônio no reticulado foi identificado como BMU dos dados de entrada,
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ou seja, quantos registros dos dados de entrada foram considerados próximos de
cada neurônio, o que é chamado no vocabulário do SOMToolbox por “número de
hits”. Esse dado permite avaliar uma outra característica de cada neurônio do
reticulado que é sua representatividade em relação aos dados de entrada. Conforme
ilustrado pela Figura 37, é possível notar que as regiões que concentram os
neurônios mais freqüentemente escolhidos como BMU, ou com o maior número de
hits, também é a região que apresenta os neurônios mais próximos topologicamente.
Resultado apos 1000 epocas de treinamento
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Figura 37. Frequência em que cada neurônio foi escolhido como BMU.
Fonte: Elaborado pelo autor

O cálculo da quantidade de hits e a exibição dos rótulos dos neurônios com a
maior quantidade de hits pode ser realizado pela seguinte seqüência de comandos
Matlab:

sMhits = som_hits(sM,sD) % calcula a quantidade de hits de cada neurônio
[y,i]=sort(sMhits) % ordena por quantidade de hits
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[sM.labels(i),num2cell(sMhits(i))] % mostra neuronios e qtd de hits ordenada pela qtd

Os 10 neurônios com a maior quantidade de hits para o mapa da Figura 37
são apresentados pela Tabela 1.

Rótulo

Quantidade de hits

cnet

25

funny

26

teaching

27

risk

27

magnetic

27

music

29

sleep

29

companies 31
algorithms

32

total

36

Tabela 1. Rótulos dos neurônios com a maior quantidade de hits – endereços com
frequência entre 15 e 16.

A escolha dos rótulos dos neurônios é realizada, conforme já explicado,
avaliando-se a distância entre o neurônio e cada vetor de entrada, sendo que o
rótulo do vetor com a menor distância é escolhido. Dessa forma, o conjunto de
rótulos do reticulado é um resultado direto do treinamento realizado, dado que este
ajusta os pesos do reticulado, e também dos dados de entrada, posto que esses são
a fonte de todo o conhecimento aplicado nos treinamentos. Sendo assim, a lista de
rótulos e a frequência exibidas na Tabela 1 também é resultado direto dos dados
utilizados

no treinamento. Evoluindo-se

esse

raciocínio,

uma investigação

interessante a ser realizada é produzir outra massa de entrada variando a frequência
considerada na escolha dos endereços eletrônicos e citações literárias.
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A escolha de uma outra amostra de dados pode ser realizada ajustando-se os
parâmetros do programa tagUrlMost.py e incluindo na massa de dados de entrada
apenas os endereços eletrônicos e citações literárias com frequência maior ou igual
a 20, por exemplo. Esse valor de frequência foi escolhido arbitrariamente tendo
como critério único e suficiente a manutenção da heurística para definição do
número de neurônios do mapa, preservando-se a estrutura de 12 por 12 neurônios
no reticulado e mantendo-se certa coerência no ambiente de testes.
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Figura 38. Mapa com recursos com frequência maior que 20 e 10 épocas de
treinamento.
Fonte: Elaborado pelo autor

Com essa nova restrição, apenas 990 endereços ou citações são
considerados nos dados de entrada, que são exatamente aqueles com frequência
média maior ou igual a 20, e passa a existir 8044 etiquetas. O arquivo de dados
gerado tagUrlMost.txt passa a ter 28808 registros e ocupa espaço em disco de 634
kbytes. Eliminando-se as etiquetas que ocorrem apenas uma única vez tem-se
24096 registros no arquivo de entrada com 3332 etiquetas.
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Essa nova amostra de dados, quando utilizada no treinamento com 10 épocas
de um SOM de 12 por 12 neurônios, resulta no mapa ilustrado pela Figura 38, já
exibido com os rótulos de cada unidade. O erro médio desse mapa é de 2.0247,
superior ao SOM da Figura 30 de 1.9466, que foi produzido a partir de outra
amostra de dados mas com as mesmas 10 épocas de treinamento. É possível notar
também nessa comparação que, nesse novo SOM produzido, a área com neurônios
mais próximos está menos definida e com menor destaque no reticulado. Note-se
também que enquanto no mapa da Figura 30 a distância entre os neurônios varia de
0.09 a 0.60, nesse novo mapa a distância varia de 0.08 a 2.09, evidenciando que
essa nova amostra de dados resulta em neurônios mais distantes entre si, o que é
coerente com o erro médio do mapa também superior.

Mapa com Recursos com frequencia > 20 e 1000 epocas de treinamento
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Figura 39. Mapa com recursos com frequência maior que 20 e 1000 épocas de
treinamento.
Fonte: Elaborado pelo autor
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Prosseguindo-se com o treinamento para 1000 épocas, tem-se o SOM
ilustrado pela Figura 39. Note-se nesse mapa que, apesar da distância máxima
entre os neurônios ser agora de 4.51, portanto superior ao obtido para essa mesma
amostra de dados mas apenas com 10 épocas de treinamento, há poucas unidades
no reticulado próximas dessa distância de 4.51, sendo que todas se localizam na
borda do mapa. O erro médio desse novo SOM é de 1.9197, inferior ao obtido com
apenas 10 épocas que era de 2.0247, com uma redução ocorrendo na primeira casa
decimal, superior à redução obtida nos experimentos anteriores.

Erro medio do SOM durante 1000 epocas de treinamento
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Figura 40. Erro médio do mapa durante 1000 épocas de treinamento.
Fonte: Elaborado pelo autor

Nesse novo experimento pode-se perceber no mapa que novos rótulos
surgem, informações que até então ainda não tinham aparecido nas regiões com
neurônios próximos agora podem ser vistas com nitidez, como pode-se ver por
alguns exemplos retirados dessa área do SOM: health, anthropology, treatment,
systemic, spirituality, path, identities, DiPP, Collaboration. Essas informações
surgidas apenas nesse mapa são um reflexo imediato da amostra de dados utilizada
para o treinamento do SOM. Mudando-se a amostra de dados alteram-se os
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endereços eletrônicos envolvidos, e a consequência é alterar também a folksonomia
criada, dado que endereços diferentes tratam de assuntos diferentes e envolvem
conceitos diferentes, o que também resulta em novas etiquetas sendo associadas
aos endereços.

Resultado apos 1000 epocas de treinamento
Frequência em que cada neurônio foi escolhido como BMU
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Figura 41. Frequência em que cada neurônio foi escolhido como BMU.
Fonte: Elaborado pelo autor

Realizando-se a análise nesse novo mapa da quantidade de hits de cada
neurônio tem-se o ilustrado pela Figura 41. Note-se nesse caso que a região com
menor distância relativa entre os neurônios apresenta grande parte dos neurônios
com alta quantidade de hits.
A evolução do erro médio do SOM durante o treinamento apresenta uma
mudança visível, conforme ilustrado pela Figura 40. Essa evolução se mostra ainda
mais significativa quando comparada com a evolução do erro ilustrada pela Figura
36 durante 1000 épocas de treinamento para uma outra amostra de dados, aquela
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com endereços e citações com frequência entre 15 e 16. Note-se que nesse novo
caso o erro apresenta uma curva perceptivelmente decrescente, o que pode ser
considerado como um indicador importante da qualidade do treinamento realizado,
conforme proposto por Kohonen (2001, p. 161).
Os 10 neurônios com maior quantidade de hits desse SOM são exibidos pela
Tabela 2. Comparando-se os rótulos da Tabela 1 com os rótulos da Tabela 2 podese perceber que há uma mudança no conteúdo e também na frequência em que
cada um aparece. Na Tabela 3 esses dois resultados são ilustrados lado a lado para
facilitar a visualização e análise. Note-se que apenas um rótulo se manteve nas duas
amostras de dados após o treinamento com 1000 épocas, apenas o termo teaching
pode ser identificado entre os neurônios com maior quantidade de hits. Mesmo
assim, o número de hits para esse caso aumenta de 27 na primeira amostra de
dados para 60 na segunda.

Rótulo
integrity
KAR
passing;
Health
teaching
Collaboration
clothes
relationships
comparatisme,
domain-analysis;

Quantidade de hits
52
54
56
59
60
68
77
79
79
105

Tabela 2. Rótulos dos neurônios com a maior quantidade de hits – endereços com
frequência maior ou igual a 20.
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É interessante notar que o rótulo com maior quantidade de hits não está
localizado na área mais densa do mapa. Na realidade, esse neurônio rotulado com
‘domain-analysis;’ está localizado na região central da borda esquerda do mapa.
Outros rótulos desse conjunto com a maior quantidade de hits também estão
localizados nas margens, como ‘teaching’, ‘clothes’ e ‘relationships’. Uma das
técnicas sugeridas por Kohonen (2001, p. 145) para que o treinamento alcance a
borda do mapa é iniciar o treinamento com uma função de vizinhança de longo
alcance, com um valor alto o suficiente para envolver vários neurônios a cada
atualização de pesos. Entretanto, não há uma fórmula precisa para definição do
valor da função de vizinhança, o recomendado por Kohonen (2001) é que diversos
experimentos com valores distintos sejam realizados, bem como diversas amostras
de dados sejam também avaliadas.

Tabela 1

Tabela 2

Rótulos

Quantidade de hits Rótulo

cnet

25

funny

26

teaching

27

risk

27

magnetic

27

music

29

sleep

29

companies 31
algorithms

32

total

36

integrity
KAR
passing;
Health
teaching
Collaboration
clothes
relationships
comparatisme,
domain-analysis;

Quantidade de hits
52
54
56
59
60
68
77
79
79
105

Tabela 3. Comparação entre os rótulos com maior número de hits para duas
amostras de dados.
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A escolha de uma outra amostra de dados pode ser realizada ajustando-se
novamente os parâmetros do programa tagUrlMost.py e incluindo na massa de
dados de entrada apenas os endereços eletrônicos e citações literárias com
frequência maior ou igual a 50, por exemplo. Esse valor de frequência objetiva
reduzir significativamente a quantidade de endereços considerados, a fim de se
avaliar os mapas resultantes de dados de entrada com baixa dimensionalidade e
comparar os resultados com os já obtidos em experimentos anteriores.
Com essa nova restrição, apenas 84 endereços ou citações são considerados
nos dados de entrada, que são exatamente aqueles com frequência maior ou igual a
50, e passa a existir 538 etiquetas, já eliminadas as que ocorrem apenas uma única
vez. Utilizando-se a mesma heurística para estimar a quantidade de neurônios
descrita anteriormente, tem-se que o mapa deve ter 5√84 unidades, ou seja, 45
unidades distribuídas em um reticulado de 7 por 7 neurônios.

Enderecos com frequencia maior ou igual a 50 e treinados 1000 epocas
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Figura 42. Mapa com recursos com frequência maior que 50 e 1000 épocas de
treinamento.
Fonte: Elaborado pelo autor
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Realizando-se o treinamento para 1000 épocas, tem-se o SOM ilustrado pela
Figura 42. O erro médio desse novo SOM é de 0.807, inferior ao obtido com os
experimentos anteriores com outras amostras de dados. A evolução do erro médio
do mapa ocorre conforme ilustrado pela Figura 43. É possível notar nessa figura que
há uma redução significativa do erro do mapa no final do treinamento em relação ao
valor do erro no início do treinamento, o que pode ser explicado tanto pela amostra
de dados quanto pelo volume envolvido. Volumes pequenos de dados apresentam
redução do erro mais significativa a cada época de treinamento, dado que o erro do
mapa é calculado pela média dos erros de cada vetor dos dados de entrada. Menos
vetores de entrada se aproximam mais rapidamente das suas BMUs quando
comparados com grandes volumes de dados, que requerem mais épocas de
treinamento para convergir.
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Figura 43. Erro com recursos com frequência maior que 50 e 1000 épocas de
treinamento.
Fonte: Elaborado pelo autor
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3.7

SOMs Gerados com Massa de Dados Conhecida

Um outro teste importante é utilizar uma massa de dados conhecida com um
resultado já esperado e empregá-la no treinamento dos SOMs. Esse experimento
permite verificar se, de fato, dados semelhantes estão convergindo para uma mesma
BMU após o processo de treinamento, isso considerando as condições adotadas
nessa pesquisa para função de vizinhança, quantidade de épocas, tamanho do
reticulado, algoritmo de treinamento e técnica para criação e carga inicial dos
mapas. Também possibilita investigar se o formato adotado nessa pesquisa que
organiza os dados de folksonomia em uma matriz onde linhas representam etiquetas
e colunas representam endereços, é válida e favorece o reconhecimento de padrões
e agrupamentos de etiquetas utilizadas concorrentemente.
Para realizar esse experimento, um conjunto de 5 linhas praticamente
idênticas, conforme ilustrado pela Figura 44, é adicionado ao conjunto de dados
gerado anteriormente com endereços e citações literárias com frequência maior ou
igual a 50. A opção por inserir dados conhecidos em uma massa de dados já
utilizada em outro experimento também objetiva isolar as variáveis envolvidas no
estudo e facilitar a comparação de resultados.
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Figura 44. Massa de dados conhecida utilizada para treinamento dos SOMs.
Fonte: Elaborado pelo autor
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Note-se que, à exceção das 7 primeiras colunas e da etiqueta associada a
cada uma das linhas, todas as demais colunas são idênticas para as 5 linhas
inseridas nos dados do treinamento do SOM. O resultado esperado pelo treinamento
é que essas 5 etiquetas tenham um mesmo neurônio escolhido como BMU, o que
seria uma consequência direta da semelhança entre os valores das colunas dessas
linhas. Também espera-se que os demais neurônios do reticulado fiquem afastados
desse neurônio BMU citado, dada a característica totalmente divergente e fora do
padrão dessas linhas inseridas artificialmente. Como dito, esse resultado é uma
consequência de duas características importantes dessa massa de dados
conhecida:
a) as 5 linhas são altamente semelhantes entre si, com os mesmos
valores para a absoluta maioria das colunas;
b) todas as 5 linhas inseridas são absolutamente diferentes das demais
existentes no arquivo utilizado no treinamento do mapa;

Quantization errors for latest samples

25

20

15

10

5

0

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Figura 45. Erro do SOM durante treinamento com massa de dados conhecida.
Fonte: Elaborado pelo autor
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Após realizar o treinamento com 1000 épocas tem-se que o erro do mapa
inicia em um valor bastante alto, o maior valor já percebido nos demais experimentos
realizados, ficando acima de 20 em alguns momentos para então sofrer uma
redução importante ao final do treinamento para 1.5515, conforme ilustrado pela
Figura 45.
Iniciar o treinamento com um valor significativamente alto para o erro do mapa
é coerente com a massa de dados, que apresenta algumas linhas altamente
divergentes do restante da massa de dados de entrada. Encerrar o treinamento de
1000 épocas com um valor de erro já reduzido em relação ao valor inicial também é
coerente com o resultado do SOM ilustrado pela Figura 46.

Mapa com massa de dados conhecida
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Figura 46. SOM resultante de treinamento com massa de dados conhecida.
Fonte: Elaborado pelo autor

Note-se no mapa da Figura 46 que os dados reais da folksonomia convergem
para uma mesma região do mapa. Note-se também nessa mesma figura que o
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neurônio BMU rotulado como testeW11 para os dados inseridos artificialmente se
afasta dos demais neurônios do reticulado, permanecendo isolado em uma região
própria do mapa, nitidamente indicando pertencer a um padrão diferente dos demais
resultantes do restante da massa de dados. Cabe também ressaltar que esse
neurônio é o BMU das demais linhas de dados inseridas artificialmente e conhecidas
antecipadamente, não sendo considerado BMU para nenhum outro vetor além
desses, o que reforça a capacidade de agrupamento do algoritmo e confirma o
resultado esperado.

3.8

Ontologia Produzida com os Mapas de Kohonen

A teoria presente na base desse trabalho de pesquisa e que suporta toda a
evolução do método de trabalho proposto é que etiquetas topologicamente próximas
em um SOM treinado com uma amostra de dados de folksonomia têm um grau de
relacionamento importante e podem ser utilizadas na produção de uma Ontologia. A
escolha da amostra de dados, conforme já explicado anteriormente, tem relação
direta com o resultado da ontologia eventualmente produzida na medida em que
essa escolha dos dados que farão parte do treinamento do SOM determina o
vocabulário da folksonomia, e por consequência, o vocabulário da ontologia.
Uma vez produzido o SOM, a geração do conjunto de termos candidato a
suportar a produção de uma ontologia pode ser realizada selecionando-se uma
unidade do reticulado e encontrando seus vizinhos imediatos no mapa. Essa
atividade de identificar os vizinhos imediatos é realizada com o programa
geraOntoSom.m, conforme documentado no Apêndice B, e que é parte integrante da
caixa de ferramentas desenvolvida.
A escolha de qual unidade do reticulado será a base para a escolha dos
termos candidatos a suportar o desenvolvimento de uma ontologia pode ser
realizada com critérios diversos como:
a) Maior número de hits;
b) Posição centralizada na região mais densa do SOM;
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c) Presença recorrente em mais de uma amostra de dados;
d) Inspeção visual sugerindo que rótulos próximos podem estar
relacionados;

Considerando-se o SOM ilustrado pela Figura 41, que foi treinado com as
etiquetas associadas aos endereços e citações literárias com frequência maior ou
igual a 20, tem-se que o neurônio com o maior número de hits é o com rótulo
‘domain-analysis;’, que foi identificado como BMU para 105 registros da massa de
dados. A identificação dos rótulos topologicamente próximos pode ser realizada com
o comando:
ontoSom = geraOntoSom(sM, 'domain-analysis;', 2);
Dessa forma, para o neurônio ‘domain-analysis;’, os vizinhos com raio igual a
2 são os relacionados na Tabela 4, entendendo-se como raio o alcance da relação
de vizinhança. Dessa forma, raio igual a 1 considera apenas os neurônios
imediatamente próximos, raio igual a 2 considera também os neurônios na camada
seguinte, e assim sucessivamente até o limite definido pelas bordas do mapa.

'disability' 'the' 'domain-

'yaya_diallo' 'women's' 'in' 'over' 'Bailo' 'cursors'

analysis;'
Tabela 4. Vocabulário candidato a ontologia para o termo 'domain-analysis;'.

Um outro neurônio que pode ser escolhido no mesmo SOM como base para a
escolha dos termos candidatos é o rotulado com ‘teaching’, pois além de apresentar
60 hits nessa amostra de dados com frequência maior ou igual a 20, é um termo que
também estava entre os rótulos com maior número de hits da amostra de dados com
frequência entre 15 e 16, ou seja, é um rótulo recorrente em mais de uma amostra
de dados.
Dessa forma, para o neurônio ‘teaching’, os vizinhos com raio igual a 2 são os
relacionados na Tabela 5.
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'yaya_diallo' 'women's'

'teaching'

'swap'

'Bailo'

'whack'

'cross.platform'

Tabela 5. Vocabulário candidato a ontologia para o termo 'teaching'.

O neurônio ‘Health’ também pode ser considerado ainda nesse SOM como
base para escolha de vocabulário, pois ocupa uma posição central no mapa. Para
esse neurônio, os vizinhos com raio igual a 2 são os relacionados na Tabela 6.

'harvard'

'spirituality'

'path'

'Health'

'Collaboration' 'treatment' 'annotated' 'identities' 'anthropology'

'comparatisme,' 'systemic' 'tell'

'DiPP'

'engines'

'cms'

'adult'

'socioeconomic'

'office'

'quebec'

Tabela 6. Vocabulário candidato a ontologia para o termo 'Health'.

Inspecionando-se visualmente o SOM da Figura 41 pode-se notar que o
neurônio ‘cholesterol’ tem entre seus vizinhos alguns outros rótulos aparentemente
relacionados. Para esse neurônio, os vizinhos com raio igual a 2 são os relacionados
na Tabela 7.

'treatment'

'mutagenesis' 'activation' 'comparatisme,' 'systemic'

'medline'

'entheogen' 'quebec'

'institute'

'cholesterol'

'immunomodulatory' 'searchable'

'anxiety'

'taxus'

'ECG'

'statins'

'acupuncture'

'naturopathic'

Tabela 7. Vocabulário candidato a ontologia para o termo 'cholesterol'.

Um outro aspecto interessante dos Mapas de Kohonen e bastante analisado
na literatura é a funcionalidade de agrupamento inerente a esse algoritmo (Kohonen,
2001, pp 34). Além da organização topológica resultante do processo de treinamento
que tende a aproximar neurônios semelhantes criando categorias de informação
(Kohonen, 2001, pp 286), é possível também analisar os vetores de dados e suas
respectivas unidades BMU, transformando os neurônios em categorias de
informação, e o mapa SOM em uma máquina de categorizar ou classificadora.
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A partir dessa análise, podem-se escolher certos neurônios no SOM com os
mesmos critérios já utilizados para selecionar termos candidatos a suportar o
desenvolvimento de uma ontologia, e a partir daí avaliar quais vetores da amostra de
dados têm esse neurônio específico identificado como BMU. Uma vez identificados
os vetores de dados relacionados, pode-se entender que as etiquetas, bem como o
rótulo do neurônio BMU, também são candidatos ao desenvolvimento de uma
ontologia.
Essa atividade de identificar as etiquetas dos vetores de dados associadas a
determinado neurônio BMU e de criar o conjunto de termos candidato a ser utilizado
no

desenvolvimento

de

uma

ontologia

é

realizada

com

o

programa

geraOntoMinQerr.m, conforme documentado no Apêndice B e que é parte integrante
da caixa de ferramentas desenvolvida. Esse programa seleciona todos os vetores
associados ao neurônio BMU em questão e lista as etiquetas apenas daqueles com
o menor erro topológico.
Dessa forma, as etiquetas cujos vetores de dados têm no neurônio
‘cholesterol’ da Figura 41 a unidade BMU são as relacionadas na Tabela 8.

'dialysis'

'divinorum' 'renal'

'nephrology' 'kappa'

'salvia'

'pipeline'

'opioid'

'uremic'

'itching'

'pruritus'

'dermatology' 'III'

Tabela 8. Vocabulário candidato a ontologia para a BMU 'cholesterol'.

Realizando-se essa mesma análise ainda no mapa da Figura 41 para o
neurônio 'clothes', um dos 10 neurônios com maior quantidade de hits do reticulado,
tem-se o conjunto de etiquetas relacionadas na Tabela 9.
'clothes'

'cars'

'forum'

'basketball'

'newsfeed' 'wedding'

'feedreader'

'skirts'

'linkedin'

'tees'

'shirts'

'baseball'

'web-2.0'

'gmail'

'cheap'

'summer'

'football'

'calls'

'tv'

'soccer'

'bills'

'icoons'

'hotmail'

'phonecalls' 'broadband' 'invite'

'twittr'

'employer'

'autos'

'pants'

'meebo'

'dvd'

'june'

'highspeed'

'dresses'

Tabela 9. Vocabulário candidato a ontologia para a BMU 'clothes'.
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A escolha das etiquetas para uma BMU desse mesmo mapa ainda pode ser
realizada para o neurônio 'relationships', cujo conjunto resultante de etiquetas é o da
Tabela 10.

'NWOM'

'RMS'

'evangelist' 'comments'

'evangelists' 'testimonial' 'consumer'

'trend'

'communicate' 'word-of-

'friend'

'rating'

'evaluation' 'detractor'

mouth'
'reach'

'OTL'

'customer'

'clients'

'genuosity'

'PWOM'

'promoters' 'neutral'

'amiables'

'WOM'

'conversation'

'detractors'

Tabela 10. Vocabulário candidato a ontologia para a BMU 'relationships'

Realizando-se essa mesma análise no mapa da Figura 42 para o neurônio
'tools' tem-se o conjunto de etiquetas relacionadas na Tabela 11.

'bookmarking' 'opensource' 'wikipedia' 'ontology' 'bookmark' 'education' 'tools'
Tabela 11. Vocabulário candidato a ontologia para a BMU tools'

3.9

Ontologia Produzida pelos Métodos Tradicionais

Para se avaliar a qualidade do vocabulário gerado a partir de folksonomia e
avaliar a possibilidade de uso como apoio na construção de uma ontologia é
necessário compará-lo com o vocabulário de uma ontologia produzida pelos
métodos tradicionais, segundo critérios bem definidos. Dessa forma, a primeira
etapa nessa avaliação imediatamente após preparar o vocabulário a partir de uma
folksonomia é encontrar uma ou mais ontologias produzidas por um processo
confiável e obtidas de fontes sérias e respeitadas. Sem entrar no mérito da
discussão sobre o que são fontes sérias ou não, há algumas fontes de informação e
grupos que, pela tradição do seu próprio nome e por apresentar rígidos critérios e
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cuidados na associação de seu nome e marca a qualquer projeto ou publicação, são
reconhecidos pelos pesquisadores como fontes sérias e confiáveis.
Ao realizar uma pesquisa simples na Internet sobre ontologias em qualquer
mecanismo de pesquisa disponível, nota-se que milhares de resultados são
produzidos quase que instantaneamente. O desafio se torna, então, identificar quais
dessas fontes são confiáveis, e por consequência, quais dessas ontologias foram
efetivamente produzidas por um grupo de especialistas em determinado domínio de
interesse e podem ser consideradas como balizadores da avaliação da qualidade de
uma outra ontologia produzida por meios diversos.
Nesse contexto, teve início em Maio de 2000 um esforço apoiado pelo IEEE,
uma associação profissional de alcance mundial reconhecidamente séria e de
renome entre os pesquisadores, para se criar uma grande ontologia formal e de uso
genérico, conforme explicado por Pease e Niles (2002). Essa ontologia tem se
transformado em um padrão aberto que pode ser utilizado livremente tanto pelo meio
acadêmico quanto pelas empresas, para pesquisa e também com fins comerciais.
Essa ontologia é conhecida na literatura como SUMO, sigla inglesa para Suggested
Upper Merged Ontology, como descrito por Pease et al. (2002).
Pease et al. (2002) explica que a SUMO foi desenvolvida pela integração de
diversas outras ontologias de alto nível produzidas por pesquisadores, instituições
de ensino, grupos de estudo e empresas, entre outras fontes. Além de todo o
potencial benefício de uma ontologia padronizada de alto nível, uma outra
característica importante da ontologia SUMO é que ela incorpora todos os termos da
Wordnet, uma das maiores coleções de palavras em língua inglesa já desenvolvidas,
conforme ilustrado por Miller et al. (1993).
Todo o conteúdo disponível na ontologia SUMO pode ser acessado pelo site
http://www.ontologyportal.org, que é mantido com o suporte do IEEE. Nesse site é
possível navegar pelos diversos domínios de interesse, consultar partes específicas
da ontologia SUMO ou pesquisar por termos de interesse, conforme ilustrado pela
Figura 47. Essa funcionalidade de pesquisa é particularmente útil para se buscar
ontologias a partir de determinada palavra, permitindo navegar em toda a hierarquia
ontológica a partir desse ponto. Uma característica desse mecanismo de pesquisa
que merece destaque é que essa ferramenta associa palavras simples em inglês aos
conceitos da ontologia SUMO utilizando como base os componentes da base de
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conhecimento Wordnet. Dessa forma, termos da linguagem natural podem ser
utilizados nessa pesquisa de forma que todos os conceitos da ontologia SUMO
sejam avaliados, independente da posição na hierarquia do vocabulário ontológico.
Caso haja uma equivalência entre essa palavra da linguagem natural e um conceito
de determinada ontologia, essa equivalência será identificada e exibida. A partir daí,
pode-se considerar que caso determinada palavra não seja encontrada em uma
pesquisa realizada nesse site, o conceito associado a essa palavra não faz parte de
nenhuma ontologia da base SUMO.

Figura 47. Tela de pesquisa da Ontologia SUMO.
Fonte: Elaborado pelo autor

As palavras descritas em 3.8 e utilizadas para geração do vocabulário
candidato a servir como suporte para a produção de ontologias a partir de
folksonomias são:

92

a) domain-analysis
b) teaching
c) Health
d) cholesterol
e) clothes
f) relationships

Pesquisando-se cada uma dessas palavras na base SUMO tem-se os
resultados relatados a seguir.

1) domain-analysis
Não há nenhum termo SUMO associado com a palavra "domain-analysis".
Pesquisando-se apenas pela palavra “domain”, o SUMO retorna cinco opções para
escolha de conceitos relacionados a uma ou mais ontologias, conforme ilustrado
pela Figura 48. Selecionando-se o significado de “área de estudo” para a palavra
domain, também explicado no SUMO como “conteúdo de uma área específica do
conhecimento”,

tem-se

os

seguintes

termos

na

hierarquia

ontológica:

cognitive_content, content, mental_object, bailiwick, discipline, field, field_of_study,
study, subject, subject_area, subject_field, realm, region, scientific_knowledge.
Comparando-se esses termos com os relacionados na Tabela 4, pode-se perceber
que não há nenhuma coincidência, que nenhuma das palavras que compõem o
vocabulário candidato a servir como suporte para a produção de uma ontologia
baseada em folksonomia para a etiqueta domain-analysis participa em qualquer
posição hierárquica da ontologia SUMO.

2) teaching
Há 3 conceitos relacionados à palavra teaching na ontologia SUMO com seus
respectivos termos na hierarquia ontológica:
a) a atividade de educar ou instruir: activity, didactic, didactical, pedagogic,
pedagogical, pedagogic, pedagogical, instruct, learn, teach, instructional,
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instruct, learn, teach, educational, educationalist, educationist, educationalist,
educationist,

educate,

classroom_project,

develop,

classwork,

educate,

homework,

prepare,
prep,

train,

education,

preparation,

lesson,

coeducation, continuing_education, class, course, course_of_instruction,
course_of_study,

elementary_education,

university_extension,

extension,

extracurricular_activity,

extension_service,
higher_education,

secondary_education, team_teaching, work-study_program, point_system,
education,

academic_program,

Department_of_Education,

Education,

Education_Department, tuition, tuition_fee
Nenhum desses termos coincide com os relacionados na Tabela 5.

Figura 48. Tela com conceitos relacionados à palavra domain na ontologia SUMO.
Fonte: Elaborado pelo autor

b) a profissão de um professor: education, pedagogic, pedagogical, pedagogic,
pedagogical,

instructional,

catechesis,

catechetical_instruction,

94

language_teaching,

teaching_reading,

schooling,

indoctrination,

tuition,

tutelage, tutorship, lesson, hypnopedia, sleep-learning, spoonfeeding, lecture,
lecturing.
Nenhum desses termos coincide com os relacionados na Tabela 5.

c) uma

doutrina

que

é

ensinada:

doctrine,

ism,

philosophical_system,

philosophy, school_of_thought, Golden_Rule, mitsvah, mitzvah.
Nenhum desses termos coincide com os relacionados na Tabela 5.

3) Health
Há 2 conceitos relacionados à palavra Health na ontologia SUMO com seus
respectivos termos na hierarquia ontológica:
a) a condição geral do corpo e da mente: condition, status, healthy.
Nenhum desses termos coincide com os relacionados na Tabela 6.

b) estado saudável de bem estar livre de doenças: eudaemonia, eudaimonia,
upbeat, welfare, well-being, wellbeing, well, illness, malady, sickness,
unwellness, illness, malady, sickness, unwellness, healthy, unhealthy
Nenhum desses termos coincide com os relacionados na Tabela 6.

4) cholesterol
Há apenas 1 conceito relacionado à palavra cholesterol na ontologia SUMO
com seus respectivos termos na hierarquia ontológica: steroid_alcohol, sterol,
HDL_cholesterol, LDL_cholesterol.
Nenhum desses termos coincide com os relacionados na Tabela 7 ou na
Tabela 8.
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5) clothes
Há apenas 1 conceito relacionado à palavra clothes na ontologia SUMO com
seus respectivos termos na hierarquia ontológica: article_of_clothing, clothing,
habiliment, vesture, wear, wearable, dress, plume, preen, primp, apparel, clothe,
dress, enclothe, fit_out, garb, garment, habilitate, raiment, tog, dress, get_dressed,
apparel, clothe, dress, enclothe, fit_out, garb, garment, habilitate, raiment, tog,
workwear.
Nenhum desses termos coincide com os relacionados na Tabela 9.

6) relationships
Há 4 conceitos relacionados à palavra relationships na ontologia SUMO com
seus respectivos termos na hierarquia ontológica:
a) uma relação entre pessoas: relation, relation, relative, relation, partnership,
personal_relation, personal_relationship.
Nenhum desses termos coincide com os relacionados Tabela 10.

b) relacionamento de sangue ou parentesco: relation, anthropology, relation,
relative, relation, family, kin, kinsperson, clan, kin, kin_group, kindred,
kinship_group,

tribe,

affinity,

phylogenetic_relation,

descent,

filiation,

line_of_descent, lineage, affinity, blood_kinship, cognation, consanguinity,
birth, parentage, fatherhood, paternity, maternity, motherhood, sisterhood,
sistership, brotherhood, marital_bed, marital_relationship.
Nenhum desses termos coincide com os relacionados Tabela 10.

c) estado de conexão entre pessoas: state, relation, relative, relation, anaclisis,
love_affair, romance, sexual_relationship.
Nenhum desses termos coincide com os relacionados Tabela 10.

96

d) relação envolvendo negociações entre pessoas, partes ou países: state,
relation, account, business_relationship, acquaintance, acquaintanceship,
affiliation, association, tie, tie-up, assimilation, friendly_relationship, friendship,
membership, subjection, subjugation.
Nenhum desses termos coincide com os relacionados Tabela 10. Apenas a
palavra friendship se aproxima do termo friend relacionado na Tabela 10.

3.10

Qualidade da Ontologia Produzida com os Mapas de Kohonen
Nenhum dos vocabulários gerados a partir dos neurônios escolhidos ou das

etiquetas dos vetores associados com os neurônios BMU foram encontrados na
hierarquia da ontologia SUMO. Dessa forma, não há como avaliar a qualidade da
ontologia produzida pois qualquer comparação realizada resultaria em resultado
zero ou muito próximo de zero para o grau de coincidência entre os vocabulários de
acordo com os critérios de comparação definidos. Dessa forma, qualquer cálculo de
distância de edição entre os conjuntos de palavras selecionados nos SOMs e
aqueles obtidos a partir da ontologia SUMO seria muito alto e resultaria em um grau
de semelhança entre os vocabulários próximo de zero.
Não obstante essa inexistência de coincidência entre o conjunto de etiquetas
e os termos da ontologia SUMO, analisando-se os vocabulários candidatos a
suportar o desenvolvimento de uma ontologia é possível perceber que há um certo
relacionamento semântico entre seus componentes, o que está coerente com
resultados já descritos na literatura por Zhang et al. (2006), Wu et al. (2006), e Wu et
al. (2006b). Como exemplo, estão os seguintes termos da Tabela 8 relacionados ao
rótulo cholesterol: 'dialysis', 'renal', 'nephrology', 'uremic', 'dermatology'. Ou ainda
entre os termos da Tabela 9 relacionados ao rótulo clothes: 'skirts', 'shirts', 'pants',
'dresses'.
Independente dessa análise, faz parte da caixa de ferramentas gerada o
programa editDist.m, conforme documentado no Apêndice B. Esse programa calcula
a distância de edição entre dois termos alfanuméricos, bastando receber como
argumento os dois strings que devem ser avaliados. Como exemplo, a distância de
edição entre os termos friendship e friend calculada pelo programa é igual a 4.
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4 Avaliação dos resultados

4.1

Introdução

Nesse capítulo os resultados obtidos são analisados, as restrições da solução
são apresentadas, as deduções são identificadas e justificadas, os aspectos
positivos e negativos são também avaliados, bem como as dificuldades e sugestões
de melhoria. Descreve-se ainda o posicionamento em relação às atividades
realizadas, o modo de uso e compara-se com outros trabalhos existentes na
literatura.

4.2

Avaliação dos Resultados Obtidos

Um primeiro resultado prático dessa pesquisa é a caixa de ferramentas com
utilitários preparados para tratar uma folksonomia obtida de sites na Internet e
utilizada na geração de mapas SOM. Essa caixa de ferramentas é totalmente
compatível com as diversas tecnologias computacionais existentes atualmente, pois
foi desenvolvida com Pyhton e Matlab, uma linguagem e um ambiente de
processamento amplamente testados e utilizados em soluções diversas. Essa caixa
de ferramentas, quando integrada com o SOMToolbox, provê funcionalidades
suficientes para não só reproduzir os experimentos aqui documentados como
também evoluir a análise realizada nessa pesquisa, o que facilita e potencializa a
aplicação de redes neurais auto-organizáveis no tratamento e limpeza de
folksonomias e também no estudo sobre a geração de ontologias.
Um aspecto positivo dessa pesquisa é a demonstração por experimentos de
que é possível utilizar dados de folksonomia para o treinamento de mapas SOM,
como se pode perceber pelos experimentos realizados e pelos diversos mapas
produzidos. O formato de representação e armazenamento dos dados de
folksonomia de forma matricial para o treinamento dos mapas SOM também é um
resultado prático positivo totalmente reproduzível e reutilizável. A disposição dos
dados em uma matriz, onde cada linha corresponda a uma etiqueta extraída de uma
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folksonomia e cada coluna corresponda a um determinado endereço eletrônico não
foi encontrada na literatura pesquisada e foi desenvolvida durante esse trabalho de
pesquisa, o que representa um avanço no estado da arte.
Um outro resultado positivo é a utilização de redes neurais auto-organizáveis
na geração automática de ontologias. Não foram encontrados na literatura
pesquisada exemplos do emprego de redes neurais artificiais na produção de
ontologias, e o método de trabalho utilizado nessa pesquisa demonstra que é
possível e viável o uso de RNAs como apoio para a produção ontológica.
Durante a elaboração da dissertação foram encontradas dificuldades para
localizar código fonte para servir como base para a construção dos mapas SOM.
Apesar da extensa pesquisa realizada em bibliotecas de código disponíveis na
Internet, poucos exemplos foram localizados, e ainda assim, esses exemplos
encontrados não eram suficientemente promissores, ou estavam incompletos, ou
eram superficiais. O único código encontrado e considerado como tendo
confiabilidade suficiente foi o desenvolvido pela equipe do Professor Teuvo Kohonen
durante os testes documentados em Kohonen (2001), que é a caixa de ferramentas
SOMToolbox.
Uma desvantagem decorrente da escolha desse ferramental é a forte
dependência do SOMToolbox para produção dos Mapas de Kohonen e a
conseqüente dependência do Matlab para processá-lo, pois o SOMToolbox foi
desenvolvido exclusivamente para o ambiente Matlab. Como nenhum outro código
que pudesse ser considerado suficientemente maduro e confiável foi identificado em
qualquer outra linguagem, e tendo em vista que a alternativa seria desenvolver tudo
a partir do zero, a única opção considerada viável para se manter dentro dos limites
definidos no escopo desse trabalho foi utilizar o SOMToolbox como código de base
para produção dos SOMs. Essa decisão acaba por agregar confiabilidade no
produto resultante, dada a origem do SOMToolbox ser a equipe do próprio professor
Kohonen, criador do algoritmo SOM, e também pela vasta utilização dessa caixa de
ferramentas em outros experimentos, conforme documentado por Vesanto et al.
(2000).
Uma outra dificuldade encontrada é o grande volume de dados envolvido no
processamento de folksonomias. A massa de dados obtida do site BibSonomy, que
apesar de importante não é um dos maiores sites desse tipo existentes na Internet,
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possui centenas de milhares de registros, com um volume igualmente grande de
endereços eletrônicos, citações literárias, usuários e etiquetas. Tratar esse volume
de dados como um todo e de uma única vez, apesar de extremamente desejável, se
mostrou um desafio importante em função dos tempos de processamento
resultantes. Tratar grandes volumes de dados em mapas SOM representa, por si só,
uma oportunidade de pesquisa já identificada e sendo tratada por diversos
pesquisadores, conforme apontado por Kohonen (2001).
Por outro lado, essa mesma dificuldade para o processamento de todo o
volume de dados a cada experimento levou a que todo o treinamento dos SOMs
fosse realizado utilizando amostras reduzidas dos dados, sendo que essas amostras
foram selecionadas com critérios estatísticos de representatividade do todo. Essa
necessidade de redução do volume de dados, conforme demonstrado nos
experimentos, ofereceu a possibilidade de se identificar uma relação de causa e
efeito entre a amostra de dados escolhida e os resultados obtidos com o treinamento
dos SOMs, na medida em que pode ser observável nos diferentes mapas gerados
que os rótulos dos neurônios, bem como as etiquetas associadas a cada neurônio
BMU, variam consideravelmente em função dos dados de entrada. Essa constatação
da relação de causa e efeito entre a massa de dados de entrada e o resultado do
SOM, bem como as técnicas utilizadas para extrair as amostras de dados, também
são resultados práticos positivos.
Considerando-se o objetivo definido para essa pesquisa, e tendo em vista que
nenhum dos vocabulários produzidos e comparados com ontologias obtidas na
Internet geraram resultados positivos ou coincidentes, não fica demonstrada uma
situação onde seja possível utilizar folksonomias como apoio para a geração
automática de ontologias. Nos experimentos realizados não foi possível constatar
que o vocabulário produzido pelas técnicas aqui adotadas coincidiu em algum grau
com uma ontologia construída pelos métodos tradicionais.
Uma característica que deve ser destacada nos mapas gerados a partir da
massa de dados produzidas e utilizadas nos experimentos é a pronunciada
concentração de neurônios em torno de um único ponto, conforme ilustrado pela
Figura 37. Esse comportamento mostra uma forte correlação entre todas as
etiquetas presentes nos dados de entrada e utilizadas para o treinamento dos
mapas SOM. Entretanto, o esperado no início do trabalho era que os mapas gerados
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apresentassem diversos pontos distintos de concentração de neurônios, conforme
descrito por Prieto et al. (2007). A não observância desse comportamento pode ser
interpretada como uma característica própria dos dados utilizados ou ainda como
consequência dos procedimentos de limpeza utilizados.
Entretanto, a inexistência de casos de sucesso para a geração de ontologias
nos experimentos realizados não implica a impossibilidade absoluta de se utilizar
folksonomias como apoio para a engenharia ontológica. Ao contrário, a existência de
possíveis relacionamentos semânticos entre os termos dos vocabulários gerados,
conforme pode ser verificado nos resultados dos experimentos, coincide e se mostra
coerente com os resultados obtidos utilizando-se outras técnicas por pesquisadores
de possíveis aplicações para as folksonomias, como Zhang et al. (2006), Wu et al.
(2006), e Wu et al. (2006b), Jäschke et al. (2007), Mika (2007). Esses indícios e
possibilidades sugerem que há ainda muito a ser pesquisado e investigado até que
todo o potencial de uso de folksonomias seja identificado e avaliado.
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5 Conclusão

5.1

Atividades de Pesquisa Efetuadas

Esse trabalho de pesquisa investiga o uso de folksonomias tratadas com
redes neurais artificiais auto-organizáveis como apoio para a produção automatizada
de ontologias. Na etapa inicial, as classes de redes neurais mais comumente
utilizadas foram avaliadas, com foco maior nas que implementam mecanismos de
aprendizado não supervisionado. Após essa avaliação preliminar, optou-se por
utilizar os Mapas de Kohonen em função da capacidade que esses mapas oferecem
de representar em uma organização topológica os padrões de entrada utilizados no
treinamento.
Na etapa seguinte buscou-se na Internet código fonte disponível e pronto
para implantar Mapas de Kohonen em uma das diversas linguagens disponíveis
atualmente, o que implicou a escolha dos ambientes que seriam utilizados durante
todo o processo de desenvolvimento. Essa atividade gerou a necessidade de se
estudar a caixa de ferramentas SOMToolbox, que foi o código escolhido para
desenvolvimento dos SOMs, bem como o Matlab, que foi o ambiente computacional
selecionado para processamento do SOMToolbox. Além disso, a opção por
desenvolver os programas de processamento em lote na linguagem Python também
gerou a necessidade de se estudar em maior profundidade os recursos da
linguagem.
Uma vez selecionado o código para desenvolvimento dos SOMs e dos
programas de processamento em lote, o próximo passo foi providenciar os dados de
folksonomia que seriam utilizados nos experimentos. Essa atividade gerou estudos
sobre espelhamento local de sites e tratamento em lote dos dados, e foi concluída
com a obtenção de uma massa de dados de folksonomia do site BibSonomy já
utilizada em outros experimentos por outros pesquisadores.
A seguir, os critérios para escolha de uma amostra de dados foram definidos
a fim de se adequar o volume de dados à capacidade de processamento disponível.
Para tanto, a distribuição estatística dos dados na massa original foi avaliada e os

102

critérios para escolha da amostra foram definidos. Também foram definidos os
critérios para limpeza dos dados, a fim de manter o escopo dessa pesquisa dentro
dos objetivos estabelecidos.
Com os dados disponíveis e tratados, iniciou-se o treinamento e produção dos
Mapas de Kohonen. Essa atividade gerou a necessidade de se definir um formato
para representação dos dados de entrada de forma a viabilizar o treinamento dos
SOMs, e para tanto foi realizada uma pesquisa dos formatos existentes e já
utilizados em trabalhos semelhantes. Uma forma de representação dos dados
voltada para o uso com folksonomias foi desenvolvida e testada.
Com os mapas treinados, o próximo passo foi desenvolver as ferramentas
necessárias para extrair dos mapas os vocabulários candidatos a suportar a geração
de ontologias a partir de folksonomias. Essa atividade gerou uma pesquisa sobre
funções e métodos necessários para processamento de matrizes e vetores.
Com os vocabulários extraídos dos mapas, o próximo passo foi definir os
critérios de comparação entre as ontologias e a identificação de um repositório
ontológico de uma fonte séria e confiável. A escolha do repositório gerou a
necessidade de se estudar as ontologias disponíveis, seus vocabulários, axiomas e
relacionamentos, bem como a forma de pesquisar os termos gerados nesse conjunto
de vocabulários já existentes.
A última etapa do trabalho foi a análise dos resultados alcançados e a
identificação de possíveis estudos futuros e sugestões de pesquisa.

5.2

Contribuições
Essa pesquisa produziu uma caixa de ferramentas que pode ser utilizada para

o tratamento e limpeza de folksonomias e também para o treinamento de redes
neurais artificiais auto-organizáveis, especificamente dos Mapas de Kohonen. Com
esse arsenal de ferramentas é possível reproduzir os experimentos realizados e
ainda evoluir o estudo do uso de folksonomias na direção da geração automática de
ontologias.
Também foi avaliado o uso de folksonomias no treinamento de mapas de
Kohonen, o que não havia sido identificado na literatura pesquisada. Todo o código
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produzido foi detalhadamente documentado nessa pesquisa e tornado disponível a
outros pesquisadores e interessados.
Os vocabulários extraídos dos mapas treinados com os dados de
folksonomias foram comparados com uma ontologia disponível na Internet e
amplamente utilizada, e os resultados foram documentados e analisados.
Uma outra contribuição foi a escolha dos critérios para comparação de
ontologias produzidas a partir de folksonomias e outras produzidas pelos métodos
tradicionais, bem como a implementação desses critérios na caixa de ferramentas
desenvolvida, o que permite seu uso em outras atividades e pesquisas.
O formato para representação dos dados de entrada e seu uso no
treinamento de Mapas de Kohonen também é uma contribuição dessa pesquisa,
bem como as técnicas de análise de massas de dados para seleção de amostras a
serem utilizadas nos treinamentos dos mapas.

5.3

Sugestões para Trabalhos futuros

A estrutura de dados utilizada no treinamento dos Mapas de Kohonem é uma
estrutura matricial onde cada coluna representa um endereço eletrônico, cada linha
representa uma etiqueta, e no cruzamento entre linha e coluna está a frequência
com que cada etiqueta foi associada a cada endereço. Uma possibilidade de estudo
interessante é avaliar outras estruturas de dados para representação dos dados e
treinamento dos Mapas a fim de diminuir as necessidades de recursos de
armazenamento e processamento, o que poderia resultar em mais dados sendo
processados a cada vez. Idealmente, essa estrutura de dados deve omitir os dados
com valor zero e representar apenas aqueles com valores maiores ou iguais a um.
Os dados de entrada são formados por palavras em diversas línguas
diferentes e sem nenhum controle dos vocábulos escolhidos pelos usuários. Um
trabalho que pode ser relizado durante a etapa de preparação dos dados é aplicar
algum tratamento linguístico nos dados de entrada, eliminando termos e palavras
sem correspondente na gramática corrente. Dessa forma, palavras cujo significado
seja de conhecimento apenas do usuário que a empregou para etiquetar
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determinados recursos seriam desprezadas e não fariam parte dos dados de
entrada. Artigos e outras classes gramaticais que sejam consideradas menos
importantes para os experimentos também podem ser eliminadas dos dados, o que
também contribuiria para reduzir o volume e consequentemente os recursos de
processamento necessários.
Todos os testes realizados nessa pesquisa foram feitos exclusivamente com
palavras escritas originalmente em língua inglesa, o que oferece a possibilidade de
realizar esses mesmos testes utilizando palavras e folksonomias escritas
originalmente em português ou ainda em outras línguas. Uma outra possibilidade
importante é repetir os testes e experimentos dessa pesquisa com outras massas de
dados de outros sites de folksonomias existentes além do BibSonomy.
Ainda sobre os dados utilizados no treinamento dos mapas, é possível
também variar as amostras utilizadas partindo de outros critérios estatísticos ou
ainda heurísticos, como por exemplo, variar a frequência dos endereços
considerados, selecionar apenas alguns poucos endereços e avaliar as etiquetas
associadas, ou ainda escolher aleatoriamente uma quantidade pré-estabelecida de
endereços e iniciar a análise a partir desse ponto. Essas diferentes opções podem
ser utilizadas para investigar a topologia concentrada em torno de poucos neurônios
evidenciada nos mapas produzidos no escopo desse trabalho.
Os

Mapas

de

Kohonen

gerados

nessa

pesquisa

foram

treinados

exclusivamente com o algoritmo de treinamento sequencial e carga inicial randômica
dos mapas. É também possível realizar esses mesmos experimentos com
treinamento em lote e carga inicial dos dados de forma linear, comparando os
resultados obtidos com os aqui documentados. Também é possível variar a
dimensionalidade do reticulado, empregando-se mais ou menos neurônios e
dimensões.
Uma outra possibilidade que pode ser sugerida é a de se avaliar todos os
termos dos mapas gerados comparando-os todos com os conceitos presentes na
ontologia SUMO, ou seja, para cada um dos 144 rótulos dos neurônios produzidos a
cada experimento é possível avaliar, com o apoio de uma nova ferramenta
desenvolvida exclusivamente para esse fim, se o termo em questão participa em
alguma posição da hierarquia de conceitos de alguma ontologia.
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Apêndice A – Exemplo de Código com Mapas de Kohonen
/**
* Copyright (c) 2006, Seweryn Habdank-Wojewodzki
* Copyright (c) 2006, Janusz Rybarski
*
* All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms,
* with or without modification, are permitted provided
* that the following conditions are met:
*
* Redistributions of source code must retain the above
* copyright notice, this list of conditions and the
* following disclaimer.
*
* Redistributions in binary form must reproduce the
* above copyright notice, this list of conditions
* and the following disclaimer in the documentation
* and/or other materials provided with the distribution.
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
* AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
* WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
* WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
* A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
* THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
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* DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
* CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
* PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
* USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
* WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
* (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
* WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
*/

package kohonen;
import learningFactorFunctional.LearningFactorFunctionalModel;
import metrics.MetricModel;
import java.util.ArrayList;
import network.NetworkModel;
import network.NeuronModel;

/**
* <I>Winner Takes All</I> - algorytm there only winnig neuron
* weights are changed according to the formula w(k+1) = w(k) + n * (x-w)
where <br>
* <I>w(k+1)</I> - neuron weight in <I>k +1</I> interation <br>
* <I>w(k)</I> - neruon weight for <I>k</I> iteration <br>
* <I>n</I> - value of learning function factor for <I> k </I> iteriation<br>
* <I>x</I> - learning vector od data
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* <I>w</I> - neuron weight
* @author Janusz Rybarski
* e-mail: janusz.rybarski AT ae DOT krakow DOT pl
* @author Seweryn Habdank-Wojewdzki
* e-mail: habdank AT megapolis DOT pl
* @version 1.0 2006/05/02
* @see WTMLearningFunction
*/
public class WTALearningFunction {

/**
* reference to metrics
*/
protected MetricModel metrics;
/**
* reference to network model
*/
protected NetworkModel networkModel;
/**
* max number of iteration
*/
protected int maxIteration;
/**
* reference to learning data
*/
protected LearningDataModel learningData;
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/**
* reference to function model
*/
protected LearningFactorFunctionalModel functionalModel;
/**
* <I>True</I> if comments during learning must be shown,<I> false</I>
otherwise.
*/
private boolean showComments;

/**
* Creates a new instance of WTALearningFunction.
* @param networkModel network model
* @param maxIteration iteration number
* @param metrics metrics
* @param learningData learnig data
* @param functionalModel functional model
* @see MetricModel
* @see LearningData
* @see NetworkModel
* @see LearningFactorFunctionalModel
*/
public

WTALearningFunction(NetworkModel

networkModel,int

maxIteration,MetricModel metrics,
LearningDataModel

learningData,LearningFactorFunctionalModel

functionalModel) {
this.maxIteration = maxIteration;

114

this.networkModel = networkModel;
this.metrics = metrics;
this.learningData = learningData;
this.functionalModel = functionalModel;
}

/**
* Return information if learning process dispalys information
* about learning process.
* @return true if learning process display information
*/
public boolean isShowComments() {
return showComments;
}

/**
* Set if comments durring learning process must be shown.
* @param showComments <B>true</B> if comments must be shown,
<B>false</B> otherwise
*/
public void setShowComments(boolean showComments) {
this.showComments = showComments;
}

/**
* Return metrics
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* @return metrics
* @see MetricModel
*/
public MetricModel getMetrics() {
return metrics;
}

/**
* Set metrics
* @param metrics metrics
*/
public void setMetrics(MetricModel metrics) {
this.metrics = metrics;
}

/**
* Set network model
* @param networkModel network model
*/
public void setNetworkModel(NetworkModel networkModel) {
this.networkModel = networkModel;
}

/**
* Return network model
* @return network model
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*/
public NetworkModel getNetworkModel() {
return networkModel;
}

/**
* Set max interation
* @param maxIteration max interation
*/
public void setMaxIteration(int maxIteration) {
this.maxIteration = maxIteration;
}

/**
* Return maximal number of iteration
* @return maximal number of iteration
*/
public int getMaxIteration() {
return maxIteration;
}

/**
* Set reference to learning data
* @param learningData reference to learning data
*/
public void setLearningData(LearningDataModel learningData) {
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this.learningData = learningData;
}

/**
* Return reference to learning data
* @return reference to learning data
*/
public LearningDataModel getLearningData() {
return learningData;
}

/**
* Set functional learning factor model
* @param functionalModel functional learning factor model
*/
public

void

setFunctionalModel(LearningFactorFunctionalModel

functionalModel) {
this.functionalModel = functionalModel;
}

/**
* Return function model
* @return function model
*/
public LearningFactorFunctionalModel getFunctionalModel() {
return functionalModel;
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}

/**
* Return number of the best neuron for specified input vector
* @param vector input vector
* @return Neuron number
*/
protected int getBestNeuron(double[] vector){
NeuronModel tempNeuron;
double distance, bestDistance = -1;
int networkSize = networkModel.getNumbersOfNeurons();
int bestNeuron = 0;
for(int i=0; i< networkSize; i++){
tempNeuron = networkModel.getNeuron(i);
distance = metrics.getDistance(tempNeuron.getWeight(), vector);
if((distance < bestDistance) || (bestDistance == -1)){
bestDistance = distance;
bestNeuron = i;
}
}
return bestNeuron;
}

/**
* Change neuron weights for specified neuron number,iteration and input
data vector
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* @param neuronNumber neuron number
* @param vector input vector
* @param iteration iteration number
*/
protected void changeNeuronWeight(int neuronNumber, double[] vector, int
iteration){
double[]

weightList

networkModel.getNeuron(neuronNumber).getWeight();
int weightNumber = weightList.length;
double weight;
if(showComments){
String vectorText="[";
for(int i=0; i<vector.length; i++){
vectorText += vector[i];
if(i < vector.length -1 ){
vectorText += ", ";
}
}
vectorText += "]";
System.out.println("Vector: " + vectorText);
String weightText="[";
for(int i=0; i<weightList.length; i++){
weightText += weightList[i];
if(i < weightList.length -1 ){
weightText += ", ";
}
}

=
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weightText += "]";
System.out.println("Neuron "+ (neuronNumber +1 ) + " weight before
change: " + weightText);
}
for (int i=0; i<weightNumber; i++){
weight = weightList[i];
weightList[i]

+=

functionalModel.getValue(iteration)

*

(vector[i]

-

weight);
}
if(showComments){
String weightText="[";
for(int i=0; i<weightList.length; i++){
weightText += weightList[i];
if(i < weightList.length -1 ){
weightText += ", ";
}
}
weightText += "]";
System.out.println("Neuron "+ (neuronNumber +1 ) + " weight after
change: " + weightText);
}
}

/**
* Start learning process
*/
public void learn(){
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int bestNeuron = 0;
double[] vector;

int dataSize = learningData.getDataSize();
for (int i=0; i< maxIteration; i++){
if(showComments){
System.out.println("Iteration number: " + (i + 1));
}
for(int j= 0; j<dataSize; j++){
vector = learningData.getData(j);
bestNeuron = getBestNeuron(vector);
if(showComments){
System.out.println("Best neuron number: " + (bestNeuron + 1));
}
changeNeuronWeight(bestNeuron, vector, i);
}
}
}
}
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Apêndice B – Caixa de Ferramentas e Código Fonte
Todos os programas utilizados assumem como pré-requisito que os dados de
entrada e os programas fonte estejam armazenados no diretório C:\bibdata\. Os
programas desenvolvidos na linguagem python utilizaram a biblioteca Natural
Language Toolkit (NLTK), que pode ser obtida no endereço http://www.nltk.org. As
instruções de instalação e demais documentos necessários para a utilização dessa
biblioteca também estão disponíveis no mesmo endereço.

1. Programa limpaTag.py
# programa desenvolvido para separar os registros do arquivo de entrada que
# foram considerados validos dos nao-validos
# O programa assume que os dados de entrada e saida bem como o codigo
# fonte estao no diretorio c:\bibdata
# O arquivo de entrada deve se chamar tas
# Os arquivos de saida gerados sao tagClean.txt, com os registros validos
# e tagDirty.txt com os registros excluidos

import os, string, nltk, re
from nltk.book import *

tagClean = open('c:\\bibdata\\tagClean.txt', 'w')
tagDirty = open('c:\\bibdata\\tagDirty.txt', 'w')
tas = open('c:\\bibdata\\tas','rU')
linha = 0
numClean = 0
numDirty = 0
english = string.printable
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for line in tas:
linha += 1
word = line.split() # usuario, tag, url, tipo, data hora
enTag = True
for c in word[1]:
if c not in english:
enTag = False
break
if enTag:
tagClean.write(str(word[0])+'\t'+str(word[1])+'\t'+str(word[2])+'\n')
numClean += 1
else:
tagDirty.write(str(line+'\n'))
numDirty += 1

print('\nTotal

lidos:\t'+str(linha)+'\nTotal

incluidos:\t'+str(numClean)+'\nTotal

excluidos:\t'+str(numDirty)+'\n\n')

tagClean.close()
tagDirty.close()

2. Programa contaTag.py
# Esse programa toma como entrada o arquivo tagClean.txt
# e conta quantas ocorrencias distintas existem para as
# etiquetas e para os enderecos e citacoes literarias
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# No final do processamento e exibido o total de etiquetas e enderecos
# Esse programa gera como saida dois arquivos: contaTag.txt, com a relacao
# das etiquetas e a quantidade de vezes em que cada uma aparece no
arquivo
# de entrada, e contaUrl.txt, com a relacao dos enderecos e citacoes literarias
# e a quantidade de vezes em que cada um aparece no arquivo de entrada.
#

import os, string, nltk, re
from nltk.book import *

contaTag = open('c:\\bibdata\\contaTag.txt', 'w')
contaUrl = open('c:\\bibdata\\contaUrl.txt', 'w')
tagClean= open('c:\\bibdata\\tagClean.txt','rU')
linha = 0
cTag = {}
cUrl = {}
numTag = 0
numUrl = 0

for line in tagClean:
linha += 1
word = line.split() # usuario, tag, url
if word[1] not in cTag:
cTag[word[1]] = 0
numTag += 1
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if word[2] not in cUrl:
cUrl[word[2]] = 0
numUrl += 1
cTag[word[1]] += 1
cUrl[word[2]] += 1

for t in cTag:
contaTag.write(str(t+'\t'+str(cTag[t])+'\n'))
for u in cUrl:
contaUrl.write(str(u+'\t'+str(cUrl[u])+'\n'))

print('\nTotal

lidos:\t'+str(linha)+'\nTotal

TAGs:\t'+str(numTag)+'\nTotal

URL:\t'+str(numUrl)+'\n')

contaTag.close()
contaUrl.close()

3. Programa tagUrlMost.py
# programa para separar dos dados de entrada apenas
# os recursos com a frequencia desejada

import os, string, nltk, re
from nltk.book import *

tagUrlMost = open('c:\\bibdata\\tagUrlMost.txt', 'w')
tagClean = open('c:\\bibdata\\tagClean.txt','rU')
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contaUrl = open('c:\\bibdata\\contaUrl.txt','rU')

cUrl = {}

# carrega urls com frequencia desejada
linha = 0
for line in contaUrl:
linha += 1
word = line.split() # url, count
if int(word[1]) >= 10 and int(word[1]) <= 20:
cUrl[word[0]] = word[1]

print('URLs avaliadas:\t'+str(linha)+'\n')
print('URLs no intervalo:\t'+str(len(cUrl))+'\n')

# gera arquivo apenas com URLs no intervalo
linha = 0
i=0
for line in tagClean:
linha += 1
word = line.split() # usuario, tag, url
strUsuario = word[0]
strTag = word[1]
strUrl = word[2]
if strUrl in cUrl:
tagUrlMost.write(line)
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i += 1

print('Total lidos tagClean.txt:\t'+str(linha)+'\n')
print('Total gravados URL Most:\t'+str(i)+'\n')

tagUrlMost.close()

4. Programa geraDadosMapa.py
# programa para separar dos dados de entrada apenas
# os recursos com a frequencia desejada

import os, string, nltk, re
from nltk.book import *

dadosEntrada = open('c:\\bibdata\\dadosEntrada.txt', 'w')
tagUrlMost = open('c:\\bibdata\\tagUrlMost.txt','rU')
contaTag = open('c:\\bibdata\\contaTagMost.txt','rU')

cTag = {}

# carrega tags com frequencia desejada
linha = 0
for line in contaTag:
linha += 1
word = line.split() # tag, count
if int(word[1]) > 1:
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cTag[word[0]] = word[1]

print('TAGs avaliadas:\t'+str(linha)+'\n')
print('TAGs no intervalo:\t'+str(len(cTag))+'\n')

# gera arquivo apenas com TAGs no intervalo
linha = 0
i=0
for line in tagUrlMost:
linha += 1
word = line.split() # usuario, tag, url
if word[1] in cTag:
dadosEntrada.write(line)
i += 1

print('Total lidos tagUrlMost.txt:\t'+str(linha)+'\n')
print('Total gravados dadosEntrada.txt:\t'+str(i)+'\n')

tagUrlMost.close()

5. Programa geraVetorTag.py
import os, string, nltk, re
from nltk.book import *

tagVetor = open('c:\\bibdata\\tagVetor.txt', 'w')
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dadosEntrada = open('c:\\bibdata\\dadosEntrada.txt','rU')
contaTag = open('c:\\bibdata\\contaTagEntr.txt','rU')
contaUrl = open('c:\\bibdata\\contaUrlEntr.txt','rU')

cTag = {}
cUrl = {}

# carrega tags com frequencia desejada
# gera codigo unico e sequencial para cada tag
i=0
vTag = {}
linha = 0
for line in contaTag:
linha += 1
word = line.split() # tag, count
cTag[word[0]] = i
vTag[i] = word[0]
i += 1

print('TAGs avaliadas:\t'+str(linha)+'\n')

# carrega urls com frequencia desejada
# gera codigo unico e sequencial para urls
i=0
linha = 0
for line in contaUrl:
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linha += 1
word = line.split() # url, count
cUrl[word[0]] = i
i += 1

print('URLs avaliadas:\t'+str(linha)+'\n')

# gera matriz com dados de entrada
# uma linha para cada etiqueta
# uma coluna para cada url
# ultima coluna eh a etiqueta, ou o label
vetorSom = []
nTag = len(cTag)
nUrl = len(cUrl)

for i in range(nTag):
vetorSom.append(nUrl*[0])

# soma 1 na matriz cada vez que uma tag for associada a uma url
linha = 0
cVet = 0
for line in dadosEntrada:
linha += 1
word = line.split() # usuario, tag, url
strUsuario = word[0]
strTag = word[1]
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strUrl = word[2]
if strTag in cTag and strUrl in cUrl:
iTag = cTag[strTag]
iUrl = cUrl[strUrl]
vetorSom[iTag][iUrl] += 1
cVet += 1
dadosEntrada.close()

for l in range(nTag):
for c in range(nUrl):
tagVetor.write(str(vetorSom[l][c]) + '\t')
tagVetor.write(vTag[l] + '\n')

print('Total lidos:\t\n'+str(linha)+'\n\n')
print('Total TAG:\t'+str(nTag)+'\nTotal URL:\t'+str(nUrl)+'\n\n')
print('Total somas no vetor:\t'+str(cVet)+'\n')

tagVetor.close()

6. Programa geraOntoSom.m

%programa matlab para gerar ontologia a partir de uma unidade do reticulado
%o programa lista os V vizinhos de determinada unidade
%argumentos de entrada: mapa, rotulo, num vizinhos
%
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function [ontoSom] = geraOntoSom(sM, L, V)
error(nargchk(3, 3, nargin)); %verifica numero de argumentos
i = find(strcmp(L,sM.labels)==1); %encontra posicao de um label especifico
ne1 = som_unit_neighs(sM); % encontra vizinhos imediatos de cada unidade
ne = som_neighborhood(ne1, V); % calcula V-vizinhos de cada unidade do
mapa
un = find(ne(i,:)<=V); % encontra V-vizinhos
ontoSom = {}
for i1=1:numel(un),
ontoSom(i1) = sM.labels(un(i1));
end

7. Programa geraOntoMinQerr.m
%programa matlab para gerar ontologia a partir de uma unidade do reticulado
%o programa lista os vetores de dado cuja BMU seja um neuronio especifico
%argumentos de entrada: mapa, dados, rotulo do neuronio
%
function [onto] = geraOntoMinQerr(sM, sD, L)
error(nargchk(3, 3, nargin)); %verifica numero de argumentos
i = find(strcmp(L,sM.labels)==1) %mostra posicao de um label especifico
[bmus,qerr]=som_bmus(sM,sD,[1 2]); % calculas as bmus 1 e 2
l1=find(bmus(:,1)==i) % calcula as bmus 1 do label especifico
l2=find(bmus(:,2)==i) % calcula as bmus 2 do label especifico
l=[l1;l2] % concatena os indices das bmus 1 e 2
dL = sD.labels(l) % mostra os labels das bmus 1 e 2
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qE = qerr(l)
minQerr = min(qE)
iMin = find(qE==minQerr)
onto = [dL(iMin),num2cell(qE(iMin))]

8. Programa editDist.m
% programa matlab para calcular a distancia de edicao entre dois strings
% parametros de entrada: string1, string2
% como saida tem-se a quantidade de insercoes, delecoes e substituicoes
% realizadas para chegar ao string2 a partir do string1
function dist = editDist(s1,s2)
error(nargchk(2, 2, nargin)); %verifica numero de argumentos

[m1,n1] = size(s1);
[m2,n2] = size(s2);

D = zeros(n1+1,n2+1);

for i = 1:n1
D(i+1,1) = D(i,1);
end;

for j = 1:n2
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D(1,j+1) = D(1,j);
end;

for i = 1:n1
for j = 1:n2
if s1(i) == s2(j)
Repl = 0;
else
Repl = 1;
end;
D(i+1,j+1) = min([D(i,j)+Repl D(i+1,j)+1 D(i,j+1)+1]);
end;
end;
dist = D(n1+1,n2+1);

