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RESUMO
Uma aplicação de aprendizado de máquina que ganhou visibilidade nos últimos
anos foi a de análise de postagens feitas por usuários em mídias sociais como o
Twitter. Pessoas expressam suas opiniões sobre diversos assuntos, possibilitando
que empresas analisem sua reputação, ou analisem a receptividade de um produto
recém-lançado, dentre outras aplicações. Para tal, algoritmos de aprendizado
supervisionado podem ser treinados para realizar análise de sentimento, ou seja,
extrair uma opinião ou humor de uma sentença escrita em linguagem real por seres
humanos. A criação do Corpus para viabilizar o treinamento de um algoritmo que
realiza este tipo de análise é um processo complexo, considerando a ambiguidade,
sarcasmo e linguagem coloquial presentes em postagens do Twitter, também
chamadas de tweets. Este trabalho apresenta uma nova técnica de etiquetagem que
busca minimizar o problema de falta de coerência de um etiquetador ao classificar
dados com sentimentos semelhantes de maneira diferente com o passar do tempo.
A técnica faz uso de textos de ajuda e exibição de tweets mais similares ao que está
sendo etiquetado. O objetivo é criar contexto ao etiquetador, que terá dados
históricos para tomar uma decisão. Para confirmar a efetividade desta técnica, um
experimento foi realizado, comparando etiquetagens feitas por dois grupos de
pessoas, sendo que um utilizou um sistema que implementa a técnica proposta, e
outro grupo utilizou um sistema padrão. A comparação entre os resultados foi feita
usando conceito de Teste t não-pareado e os resultados mostraram uma vantagem
para o sistema baseado na técnica proposta neste trabalho.
Palavras-chave: Aprendizado Supervisionado; Análise de Sentimento; Twitter; Base
de Treinamento; Técnica de Etiquetagem.

ABSTRACT
Labeling Technique of social media data for training Supervised Learning
algorithm that performs sentiment analysis.
A machine learning application that gained visibility in recent years has been
the sentiment analysis of posts made by users on social media like Twitter. People
express their opinions regarding various subjects, enabling companies to analyze
their reputation, or study the responsiveness of a newly launched product, among
other applications. For achieving this purpose, supervised learning algorithms can be
trained to make sense of analysis, i.e., extracting an opinion or mood of a sentence
written by humans in natural language. The creation of the Corpus to facilitate the
training of an algorithm that performs this type of analysis is a complex process,
given the ambiguity, sarcasm and colloquial language that are part of Twitter’s posts,
also called tweets. This paper describes a new technique for labeling / tagging data
that seeks to minimize the problem of lack of coherence of a labeler (person labeling
data) in tagging data with similar sentiments differently over time. The technique
makes use of tips and displays tweets that are similar of what is being labeled. The
goal is to create context to labeler, which have historical data for making a decision.
To confirm the effectiveness of this technique, an experiment was run, comparing
tags made by two groups of people, one using a system that implements the
proposed technique, and another group using a standard system. A comparison of
the results was done using the concept of unpaired t test and the results
demonstrated an advantage of the system that was based on the technique
proposed in this paper.
Keywords: Supervised Learning; Sentiment Analysis; Twitter; Corpus; Labeling
Technique.
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1
1.1

INTRODUÇÃO
Motivação
Uma classe de algoritmos dentro da área de aprendizado de máquina é a que

necessita de treinamento para aprender e, a partir daí, dar uma solução a um
problema. Este problema pode ser o de classificar vários tipos de dados ou
responder a uma pergunta, que são tipos de questões comumente respondidas por
seres humanos. O nome desta classe de algoritmo é sistema de aprendizado
supervisionado, do inglês Supervised Learning (MITCHELL, 1997).
Para esta classe de algoritmos, os dados de treinamento são muito
importantes (QUINLAN, 1986). É neles que estes algoritmos irão se basear para
classificar um novo dado ainda não conhecido ou a ser analisado por seres
humanos. Para se treinar um algoritmo desta classe é necessário ter uma massa de
dados de treinamento, também chamada de Corpus, que deve ser devidamente
etiquetada. Etiquetagem é um processo em que dados são analisados por seres
humanos e esses dizem qual é a polaridade da informação contida neste dado (por
exemplo, se positiva, neutro ou negativa; ou ainda se certo ou errado). Baseado em
seu conhecimento, interpretação e avaliação em relação ao assunto ou tema
apresentado, um ser humano classifica cada dado apresentado. Esses dados e uma
determinada classificação apontada / definida são persistidas, gerando uma base de
treinamento para um algoritmo. Após o treinamento do algoritmo, é gerado um
classificador que toma decisão sobre como responder a um problema ou situação.
Este problema pode ser uma sugestão de música (LAW et al., 2010),
reconhecimento de nomes e padrões de linguagem (EKBAL et al., 2012), traduções
de textos (GONZÁLEZ-RUBIO et al., 2011), triagem de páginas da internet por
assuntos (KULESZA et al., 2014), dentre outros problemas.
Uma outra aplicação de aprendizado de máquina que ganhou visibilidade nos
últimos anos foi a de análise de sentimento de postagens feitas por usuários em
mídias sociais (como o Twitter). Pessoas (especialistas ou não em um determinado
assunto) expressam suas opiniões sobre diversos assuntos, postando mais de um
milhão de mensagens por hora no Twitter (ANJARIA et al., 2014). Dado esse grande
volume

de

mensagens,

empresas

perceberam

que

as

opiniões

dadas

voluntariamente por usuários do Twitter poderiam ser utilizadas para analisar uma
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marca, um concorrente, um produto recém-lançado, ou ainda analisar a eficácia de
uma propaganda, dentre outras várias possibilidades. Para tal, pode-se utilizar
técnicas de aprendizado de máquina para se obter análises deste tipo, também
chamada de análise de sentimento em redes sociais (ANJARIA et al., 2014). A figura
1 ilustra este tipo de aplicação de aprendizado de máquina.
Figura 1 – Análise de Sentimento de dados do Twitter com uso de aprendizado de máquina

Fonte: figura de autoria própria, com uso de imagens abertas do Google Imagens.

Análise de sentimento é uma técnica de processamento de texto, que tem o
objetivo de extrair uma opinião ou humor de uma sentença escrita em linguagem
real por seres humanos (ANJARIA et al., 2014). Correlacionando com o que foi
mencionado anteriormente, um algoritmo de aprendizado supervisionado precisa ser
treinado para classificar o sentimento de textos escritos por seres humanos em
redes sociais. Uma base de treinamento (como representada na figura 1) deve ser
criada e é necessário que seres humanos avaliem postagens existentes no Twitter,
apontando se o sentimento associado a cada postagem é positivo, neutro ou
negativo em relação a um assunto de interesse (por exemplo, postagens associadas
à reputação de uma empresa).
Apesar de fundamental, o processo de criação de base de treinamento
apresenta muitos desafios. Por exemplo, esse processo pode apresentar um alto
custo, devido à necessidade, em alguns casos, da alocação de especialistas na área
de conhecimento de interesse (BRODLEY et al., 1999). Algumas bases de
treinamento podem ser obtidas sem muito esforço, mas geralmente são públicas e
contém muitos ruídos, ou seja, dados que foram etiquetados de forma errônea por
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seres humanos, ou sem um mínimo conhecimento de determinada área de
conhecimento (SHENG et al., 2008). Outro problema comum acontece ao longo do
processo de etiquetagem, no qual pessoas (atuando como etiquetadores) podem
classificar um mesmo dado de maneira diferente e em momentos diferentes. Ou
ainda, um etiquetador não consegue manter coerência de opinião ao longo do
processo de etiquetagem, classificando de forma diferente dados com significado ou
sentimento semelhante (KULESZA et al., 2014). No caso de análise de sentimento
em redes sociais, diferentes etiquetadores tendem a classificar uma mesma
postagem com opiniões diferentes devido à ambiguidade, sarcasmo e/ou duplo
sentido dessa postagem (ANJARIA et al., 2014). Por exemplo, uma postagem sobre
um jogador de futebol, como “O João da Silva é terrível!!”, pode indicar que ele está
jogando muito bem, ou ainda que ele não está. Portanto, a análise e etiquetagem do
sentimento de uma frase desse tipo ficam ainda mais complicada devido à
dependência de contexto (por exemplo, o momento de uma partida de futebol) e
devido à sua ambiguidade. Esses fatores podem gerar discordância entre
etiquetadores (uma pessoa classificaria o sentimento da frase acima como uma
opinião positiva sobre o jogador, e a outra poderia classificar como negativo),
dependendo de fatores como contexto e conhecimento sobre um tema.
Algumas técnicas foram estudadas e publicadas na literatura para resolver
estes problemas que ocorrem ao longo do processo de etiquetagem ou na obtenção
de dados de treinamento (BRODLEY et al., 1999; SHENG et al., 2008; LAW et al.,
2010; KULESZA et al., 2014). Cada uma dessas técnicas busca resolver os
problemas relacionados à base de treinamento utilizadas em uma aplicação
específica de aprendizado de máquina, mas não para análise de sentimento de
postagens realizadas em mídias sociais. O aprendizado de máquina para análise de
sentimento ganhou força, com experimentos e projetos realizados nos laboratórios
de grandes empresas de tecnologia. Dados e análises geradas nesses projetos
sobre problemas encontrados ao longo do processo de etiquetagem de dados de
treinamento podem servir como base de estudo e para criação de novas técnicas
que, se combinadas com técnicas do estado da arte, como a Structured Labeling
(KULESZA et al., 2014), poderão minimizar o problema de incoerência de um
etiquetador ao classificar erroneamente o sentimento de postagens diferentes, mas
que indicam uma mesma opinião sobre um tema (falta de coerência); e o problema

14

de discordância entre etiquetadores em relação ao sentimento de uma mesma
postagem (inconsistência).
1.2

Objetivo
O objetivo deste trabalho de pesquisa é elaborar uma técnica que busque

minimizar o problema de falta de coerência de um etiquetador ao classificar, de
maneira diferente, dados com polaridades semelhantes. Este problema acontece ao
longo do processo de criação da base de treinamento para um algoritmo de
aprendizagem supervisionada, por exemplo, que analisa sentimento de tweets
(postagens do Twitter).
Esta técnica utiliza como base a técnica Structured Labeling (KULESZA et al.,
2014), combinando-a com conceito de textos de ajuda por polaridade escolhida e
técnica de similaridade de textos (LEVENSHTEIN, 1966). Para testar esta técnica,
um experimento foi realizado, selecionando um conjunto de tweets coletados em um
projeto de análise de sentimento realizado no laboratório de pesquisa de uma
empresa de Tecnologia da Informação, comparando os resultados obtidos de
etiquetagens realizadas por dois grupos de pessoas (um utilizando a técnica
proposta, e o outro utilizando um sistema padrão de etiquetagem) com o uso de
teste t não-pareado (JAIN, 1991).
1.3

Contribuições
Devido à ambiguidade, falta de contexto, sarcasmo e linguagem peculiar de

usuários de redes sociais, o processo de etiquetagem e definição do sentimento
associado a uma postagem do Twitter (o tweet) geralmente não é uma tarefa fácil.
Este estudo contribui para minimizar os problemas de falta de coerência que
etiquetadores estão expostos ao longo do processo de etiquetagem do sentimento
de tweets, estendendo a técnica de Structured Labeling (KULESZA et al., 2014). A
técnica proposta permite que pessoas vejam textos de ajuda e possam ver listas de
tweets que são mais semelhantes (em distância entre palavras) em relação ao tweet
que está sendo etiquetado. Além disso, existe uma discussão neste trabalho através
de uma visão inicial da técnica, que considerou o agrupamento de dados em temas
ou polaridades comuns, facilitando assim a etiquetagem dos próximos e fazendo
com que os etiquetadores sejam mais coerentes e mantenham uma consistência ao
longo do processo de etiquetagem. Essa visão de agrupamento também é
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considerada como uma contribuição, pois pode ser utilizada em outras aplicações e
reformulada para ser usada em análise de sentimento.
Além disso, a técnica proposta neste trabalho contribui estende a técnica de
Structured Labeling, aplicando-a no domínio de análise de sentimento. Ela permite
que etiquetadores possam ler tweets mais semelhantes e possam tomar decisão de
qual é o sentimento mais adequado para um novo dado a ser etiquetado, podendo
fazer uma análise comparativa e visualizando métricas históricas (por exemplo,
quantos tweets já etiquetados são mais similares ao que você está etiquetando no
momento e que foram classificados como “Positivo”). Essa abordagem se provou
eficaz no aumento da coerência de um etiquetador ao longo do processo de
etiquetagem.
Com isso, a aplicação da técnica proposta se provou eficiente e contribui para
criar bases de treinamento com menos erros e, consequentemente, viabilizando que
algoritmos de aprendizagem supervisionada possam ser treinados e gerem
classificadores de maior acurácia. Melhores classificadores ajudarão fornecedores
de serviço de análise de sentimento em redes sociais a oferecerem melhores
soluções a seus clientes, conseguindo obter maior acurácia na criação de relatórios
que mostram análise de receptividade de um novo produto lançado no mercado, ou
da eficácia de uma propaganda ou campanha recém-lançada, dentre outras
aplicabilidades.
1.4

Método de Trabalho
Este trabalho tem como método de pesquisa a experimentação, em que um

sistema web foi desenvolvido, implementando a técnica definida na Seção 1.2 deste
trabalho e com o objetivo de minimizar o problema de falta de coerência ao longo do
processo de etiquetagem de postagens do Twitter.
Para atingir este objetivo e para desenvolver a técnica proposta, as atividades
descritas a seguir foram realizadas. Segue também um breve descritivo de cada
atividade e sua importância para a concretização deste projeto de pesquisa.
•

Estudo do problema e Revisão Bibliográfica

Esta atividade contemplou o estudo de problemas ligados ao processo de
etiquetagem de dados, reuniões com pesquisadores ligados à área de aprendizado
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de máquina, além de pesquisar referências bibliográficas que deram sustentação a
este trabalho (tanto para fundamentação teórica, como para estudar o estado da
arte), em aprendizado supervisionado, técnicas de análise de sentimento,
importância das redes sociais e problemas inerentes à análise de sentimento de
postagens em redes sociais, como o Twitter.
•

Estudo de resultados de projeto anterior

Nesta atividade, foram estudados os resultados obtidos em um projeto
realizado dentro da área de pesquisa de uma empresa de Tecnologia da
Informação. O escopo desse projeto foi o de treinar e rodar um algoritmo de
aprendizado supervisionado que classifica opiniões de usuários do Twitter em
relação aos jogadores de futebol e à seleção brasileira de futebol. O processo de
etiquetagem

de

dados

foi

realizado

com

aproximadamente

noventa

(90)

etiquetadores, obtendo em torno de 16.600 etiquetagens de tweets. Foi estudado o
comportamento de um grupo de pessoas ao longo do processo de etiquetagem,
comparando problemas vistos no estado da arte e entendendo quais foram as
maiores dificuldades reportadas pelos etiquetadores. Com esse estudo de
resultados, comprovou-se a existência de problemas de falta de coerência e
inconsistência que etiquetadores tendem a demonstrar ao longo do processo de
etiquetagem, evidenciando o problema que este trabalho deseja minimizar (sendo o
foco a falta de coerência). Além disso, esse estudo anterior ajudou a fornecer
evidências e dados para definição da técnica proposta e do experimento realizado
neste trabalho.
•

Definição da técnica

Após estudo contínuo do estado da arte, identificação do problemas ao longo
do processo de etiquetagem, identificação do problema a ser resolvido neste
trabalho (falta de coerência) e com estudo de evidências e dados de um projeto
realizado anteriormente, formulou-se uma nova técnica de etiquetagem. Foram
etapas de definição e adaptação da técnica, passando por uma primeira versão
baseada na técnica Structured Labeling (KULESZA et al., 2014) e que definia a
criação de grupos pré-definidos para organização de tweets ao longo do processo
de etiquetagem, baseados em evidências obtidas no projeto realizado anteriormente,
além de possibilitar a criação de grupos personalizados. Após conversas com
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pesquisadores das áreas de aprendizado de máquina e usabilidade, e mais
refinamentos, foi criada uma versão final da técnica proposta. Ela definiu elementos
que ajudaram os etiquetadores a serem mais coerentes ao longo do processo de
etiquetagem, com apresentação de texto de ajuda por sentimento escolhido, lista de
tweets mais similares textualmente ao que está sendo etiquetado no momento, além
de um consolidado de tweets e classes de sentimento, tudo isso dando uma visão
histórica e analítica a esses etiquetadores.
•

Especificação de requisitos

Após a definição da técnica, requisitos foram especificados para a
implementação de um sistema web que orquestra o processo de etiquetagem de
tweets e para implementação das etapas especificadas pela técnica. Com esses
requisitos e numa perspectiva de engenharia de software, define-se como a técnica
proposta deve ser implementada, buscando assim minimizar o problema de falta de
coerência. Casos de uso e diagramas UML foram criados para entender como essa
nova técnica deriva da técnica de Structured Labeling, como o sistema gera as
visões e listas de similaridade de texto entre tweets e como a classificação é
persistida. Além dos requisitos funcionais, também foram coletados os requisitos não
funcionais como disponibilidade e performance necessária do sistema web a ser
implementado, que servirão como insumo às outras atividades (como exemplo,
preparação dos ambientes que hospedou o sistema). Ao final desta atividade, o
escopo do projeto de pesquisa com implementação do sistema web de etiquetagem
foi delimitado.
•

Preparação dos ambientes de teste e produção

Esta atividade teve como objetivo definir e criar o ambiente que serviu para
rodar teste integrado / homologação do novo sistema (e que implementa a nova
técnica de etiquetagem definida), além de criar um ambiente de produção estável,
em que os etiquetadores realizaram a etiquetagem de dados selecionados. Além da
preparação de itens de infraestrutura básicos, como hardware e software (padrão
web provisionado na solução de Plataforma como Serviço da IBM, o Bluemix) com
base nos requisitos não funcionais, também foi realizada a preparação de dados de
treinamento a serem etiquetados. Esta atividade foi realizada em paralelo à atividade
de Implementação da técnica proposta.
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•

Implementação da técnica

Nesta atividade foi realizada a implementação da técnica, seguindo os
requisitos funcionais que foram documentados em atividade anterior. Para tal, um
sistema web foi desenvolvido, baseado em Java Enterprise Edition, tecnologias Web
e serviços. Ao longo do processo de desenvolvimento do sistema web proposto,
foram realizados testes unitários do código. Além disso, uma base de treinamento foi
preparada e utilizada ao longo do experimento deste trabalho.
•

Teste de homologação do sistema criado

Após a atividade de desenvolvimento do sistema web, foram realizados testes
de homologação, visando garantir que este sistema funcionou e representou os
requisitos especificados. Com esta atividade, a ideia foi a de garantir a qualidade
aceitável para que o experimento proposto possa ser realizado com sucesso (ou
seja, etiquetadores podendo classificar dados e usufruindo de todos os passos da
técnica proposta).
•

Execução do experimento

Esta atividade teve como objetivo executar o experimento deste trabalho. Trinta
(30) pessoas foram convidadas para este experimento, com participação efetiva de
14 delas. Cada pessoa etiquetou trezentos (300) tweets, que foram salvos para
posterior análise de resultados. Metade dos etiquetadores foram guiados pela
técnica proposta neste trabalho, e a outra metade utilizará um processo padrão,
ambos sem outras influências externas e submetidos às mesmas condições. Além
disso, os dados de experimento utilizados neste experimento foram um subconjunto
de dados coletados de um projeto anterior, vindos do projeto feito pelo laboratório de
pesquisa de uma empresa de TI, cujo codinome usado neste trabalho foi “Projeto
Copa”. Isso facilitou a escolha de dados e a preparação antes de rodar o
experimento proposto neste trabalho.
•

Análise e Documentação de resultados

Nesta atividade aconteceu a coleta de dados do experimento realizado neste
trabalho, além da análise dos resultados obtidos. Com os dados coletados, calculouse o nível de ruído gerado por cada grupo de etiquetadores (um que usou a técnica
proposta e outro que usou a técnica padrão) através do cálculo de valores de
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entropia (SHANNON, 1948; CARTER, 2014; GRAY, 2013). Os valores calculados
para os dois grupos foram comparados fazendo-se um teste t não-pareado (JAIN,
1991). Esta atividade também contemplou a documentação de resultados obtidos
após a análise, descrevendo se houve diminuição do problema de falta de coerência
quando etiquetadores utilizam a técnica proposta.
1.5

Organização do Trabalho
A Seção 2, Revisão Bibliográfica, contém um levantamento da fundamentação

teórica necessária para este trabalho, como Aprendizado de Máquina, hierarquia do
aprendizado, aprendizados supervisionado e não-supervisionado. Além disso, esta
seção contém uma revisão do estado da arte, descrevendo principais problemas
advindos do processo de etiquetagem e da obtenção de uma base de conhecimento,
e também os principais métodos e técnicas já publicadas e que visam resolver esses
problemas.
A Seção 3, Técnica Proposta, apresenta a formulação e explicação da técnica
de etiquetagem proposta neste trabalho. São descritos os fundamentos base e como
se chegou a esta nova técnica, com um histórico do projeto já realizado e as
principais características do processo de etiquetagem que se pretende melhorar com
este trabalho.
A Seção 4, Experimento, descreve como o experimento deste trabalho foi
pensado e a estratégia utilizada. Além disso, descreve as condições de ambiente e
dados selecionados para este experimento, e descreve os critérios de comparação
entre os grupos de etiquetadores e tipo de teste utilizado. Dados obtidos após este
experimento são descritos e analisados, obtendo-se uma comparação de
desempenho significância estatística.
A Seção 5, Conclusão, resume a hipótese deste trabalho, o método de
pesquisa e os resultados da análise dos dados obtidos após a realização do
experimento. Esta seção discute também possibilidades de estudos futuros e
melhorias na técnica proposta, dado conclusões deste trabalho.
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2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Esta seção descreve os assuntos que são a base para fundamentação teórica

deste trabalho, como Aprendizado de Máquina, a classe de algoritmos para
aprendizado de máquina supervisionado, além de uma revisão do estado da arte em
relação aos problemas encontrados no processo de etiquetagem, técnicas
publicadas para minimizar alguns desses problemas e outras técnicas que buscam
otimizar a quantidade de dados a serem etiquetados.
2.1

Fundamentação Teórica

2.1.1 Aprendizado de Máquina
Aprendizado de Máquina é uma subárea da Inteligência Artificial (IA), cujo
objetivo é desenvolver métodos, técnicas e ferramentas para construir máquinas
inteligentes, que se modificam para realizar cada vez melhor sua(s) tarefa(s).
“Melhor” nesse sentido pode ser trabalhar com mais eficiência ou precisão, ou ainda
de forma a abranger uma classe maior de problemas. Para tanto, essas máquinas
devem ser capazes de aprender (MITCHELL, 1997).
Mesmo entre os autores e formadores de opinião sobre o tema não existe uma
definição totalmente aceita do termo aprendizado de máquina. Samuel (1959) definiu
o termo como um campo de estudo em que computadores têm a habilidade de
aprender, sem serem explicitamente programados. Outra definição foi feita por
Mitchell (1997), em que um programa computacional pode aprender com base em
uma experiência E, realizando uma tarefa T e com uma medida de performance P,
se sua performance em T possa ser medida por P e é melhorada com a experiência
E. Exemplificando essa definição e pensando em programar uma máquina para que
ela jogue partidas de xadrez, neste caso, a experiência E será o fato dela jogar
dezenas de milhares de partidas contra ela mesma; a tarefa T será a ação de jogar
xadrez, e a performance P será a probabilidade dessa máquina ganhar próximas
partidas contra novos e desconhecidos oponentes.
2.1.2 Estratégias de Aprendizado
Sob algumas restrições, é possível criar máquinas que sejam capazes de
aprender e melhorar por meio da observação. Existem diversas estratégias que
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podem ser utilizadas por um sistema computacional para realizar esse aprendizado,
como aprendizado por hábito, instrução, dedução, analogia e indução. A estratégia
de aprendizado por hábito é a mais simples, enquanto que nas estratégias de
aprendizado por analogia e indução o aprendiz necessita de maior esforço para o
aprendizado (MITCHELL, 1997). O aprendizado indutivo é um dos mais utilizados
entre os algoritmos de aprendizado de máquina.
A indução é a forma de inferência lógica que permite obter conclusões
genéricas partindo de um conjunto particular de exemplos ou casos previamente
observados. É caracterizado como o raciocínio que parte do específico para o geral,
do particular para o universal, da parte para o todo. É importante observar que as
hipóteses geradas através da inferência indutiva podem ou não preservar a verdade.
Mesmo assim, a inferência indutiva é um dos principais métodos utilizados para
derivar conhecimento novo e predizer eventos futuros.
O aprendizado indutivo pode ser dividido em supervisionado e nãosupervisionado. No aprendizado supervisionado é fornecido ao algoritmo de
aprendizado, ou indutor, um conjunto de exemplos de treinamento para os quais o
rótulo da classe associada é conhecido. No aprendizado não-supervisionado não há
classe associada aos exemplos e o indutor analisa os exemplos fornecidos e tenta
determinar se alguns deles podem ser agrupados de alguma maneira, formando
agrupamentos ou clusters (CHEESEMAN & STUTZ, 1996). A figura 2 mostra a
hierarquia de aprendizado e esses dois tipos de aprendizado de máquina serão
discutidos na sequência.
Figura 2 – Hierarquia de Aprendizado (Visão Simplificada)
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2.1.3 Aprendizado Supervisionado
O processo de aprendizado supervisionado se dá pela apresentação de um
conjunto de exemplos de treinamento rotulados, ou base de treinamento, a um
indutor (QUINLAN, 1986). A tarefa do indutor é então gerar uma hipótese
(classificador), também denominada descrição de conceito, tal que, dado um novo
exemplo não rotulado, o classificador é capaz de predizer a sua classe. O processo
de classificação, ilustrado na Figura 3, consiste em selecionar alguns exemplos ao
indutor,

ou

ainda

fornecer

algumas

informações

adicionais,

utilizando

o

conhecimento sobre o domínio. Após o classificador ser induzido, ele deve ser
avaliado e, se necessário, o processo de treinamento / indução do classificado deve
ser repetido, até se conseguir um nível de acurácia esperado. Quando pronto, o
classificador está pronto para ser utilizado.
Figura 3 – Processo de Treinamento e geração de um classificador

Existem dois problemas que podem ser resolvidos por algoritmos de
aprendizado de máquina supervisionado. Lembrando que o objetivo de algoritmos
de aprendizado supervisionado é induzir conceitos de exemplos que estão rotulados
com uma classe conhecida, se as classes possuem valores discretos, como na
análise de um diagnóstico de uma doença (por exemplo, valor 1 para diagnóstico
positivo e valor 0 para caso negativo), o problema é conhecido como classificação.
Caso as classes possuam valores contínuos, como o peso ou altura de uma pessoa,
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o problema é conhecido como regressão. Na Figura 4 é mostrada a hierarquia de
aprendizado completa, sendo uma expansão da Figura 2.

Figura 4 – Hierarquia de Aprendizado (Visão Expandida)

Para uma solução que visa classificar sentimentos ou polaridades de posts de
mídias sociais (tweets), como Twitter, usa-se uma abordagem com algoritmos de
aprendizado supervisionado. Neste caso, um classificador é induzido com base em
dados de treinamento composta por tweets rotulados através de atuação humana.
Ou seja, pessoas os rotulam, analisando o sentimento que cada tweet expressa
(positivo, neutro ou negativo, por exemplo). Percebe-se então uma grande influência
de seres humanos na acurácia do classificador que será induzido ou gerado. Se
seres humanos forem mais coerentes no processo de etiquetagem (dar rótulos aos
dados de treinamento), maior será a acurácia do classificador e, portanto, melhor
serão as análises que ele produzirá, quando expostos a dados ainda não
classificados (ou novos). Mais detalhes sobre esses problemas será abordado na
revisão do Estado da Arte.
2.1.4 Aprendizado Não-Supervisionado
No aprendizado de máquina não-supervisionado, também conhecido como
aprendizado por observação e descoberta, a tarefa do algoritmo é agrupar exemplos
não rotulados, ou exemplos que não possuem o atributo classe especificado. Nesse
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caso, é possível utilizar algoritmos de aprendizado para descobrir padrões nos
dados a partir de alguma caracterização de regularidade, sendo esses padrões
denominados clusters (DECKER & FOCARDI, 1995; McCALLUM et al., 2000).
Exemplos contidos em um mesmo cluster são mais similares, segundo alguma
medida de similaridade, do que aqueles contidos em clusters diferentes. O processo
de formação dos clusters é geralmente denominado clustering.
É importante observar que os clusters, em aprendizado não-supervisionado, e
as classes, em aprendizado supervisionado, não agrupam, ou representam
necessariamente, os mesmos exemplos. Ainda que possível que dois ou mais
clusters possam eventualmente agrupar exemplos que referem-se a uma mesma
instância de um determinado conceito (a classe dos exemplos em aprendizado
supervisionado), clusters e classes são diferentes.
Algoritmos de aprendizado não-supervisionado são bons para resolver
problemas em que não se conhece a estrutura dos dados que se está analisando
(NG, 2014). Com um conjunto de dados com essa característica, esse tipo de
algoritmo formaria, então, clusters, agrupando dados semelhantes em um ou mais
conjuntos. Exemplos contidos em um mesmo cluster são mais similares, do que
aqueles contidos em clusters diferentes, segundo alguma medida de similaridade.
2.2

Estado da Arte

2.2.1 Processo de Etiquetagem, Seus Desafios e Algumas Soluções
Dado é a parte fundamental para o aprendizado supervisionado de máquina.
Como comentado anteriormente, considerando a classe de algoritmos de
aprendizado supervisionado, a máquina é treinada com base em exemplos de dados
que foram previamente etiquetados por seres humanos ou por outras máquinas que
já foram também treinadas. Os dados de treinamento servirão como a base de
conhecimento para esta máquina, que é composta por um ou mais algoritmos que
são desenvolvidos para resolver um problema de uma área de conhecimento
específica. O resultado deste processo de treinamento é ter um algoritmo de
aprendizado que pode entender e qualificar dados que ainda não são conhecidos ou
que não constam em sua base de conhecimento, conseguindo assim resolver
problemas em escalas maiores do que seria possível aos seres humanos. Em se
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criando dados de treinamento mal etiquetados, menor será a acurácia da máquina e
pior será o resultado do trabalho a ser executado.
Segundo Brodley et al. (1999), dados de treinamento podem conter erros ou
gerarem ruído em relação a outros dados em uma base de conhecimento devido a
três fatores principais. Um deles é a subjetividade dos dados que estão sendo
etiquetados, sendo que o conceito relacionado a esse dado pode não ser de
conhecimento por parte do grupo de etiquetadores e pode gerar uma base com
erros. Ou ainda pode ser que os dados existentes sejam de uma área de
conhecimento diferente de um problema que uma máquina de aprendizado
supervisionado tem o propósito de resolver. Outro fator é o erro ocasionado pela
falta de atenção do etiquetador, que pode etiquetar dados semelhantes de maneira
diferente ao longo do processo de etiquetagem, ou podem errar na entrada de
dados, ou ainda no momento de organizar a base de conhecimento. O último fator
descrito está relacionado a quando o etiquetador não tem uma ou mais opções
plausíveis para etiquetar um dado de uma determinada área de conhecimento. Por
exemplo, caso uma pessoa tenha que apontar numa lista de doenças qual delas
está associada a um determinado diagnóstico, chegando a conclusão de que
nenhuma das doenças listadas deve ser selecionada e também não há a opção de
apontar a resposta que considera como sendo a correta.
Em relação aos três fatores apresentados acima, Brodley et al. (1999) propôs
resolver o problema de dados que foram etiquetados de forma errônea e que
destoam do restante dos dados de base de conhecimento específica. Em seus
estudos e referências, os autores concluíram que o nível de ruído em uma base de
treinamento interfere diretamente na acurácia de um algoritmo de aprendizado de
máquina. Quanto maior o número de dados que destoam em uma base de
treinamento, menor será a acurácia. Os autores descrevem que, em se criando uma
base de conhecimento com um número de dados destoantes 40% menor, isso
resultará em um número de acertos muito superior por parte de uma máquina, do
que se tivesse uma base de conhecimento que não foi corrigida (ou “limpa”).
Para resolver este problema, Brodley et al. (1999) propuseram um método que
identifica ruídos em uma base de treinamento com o uso de algoritmos de detecção
de outliers, ou seja, dados que não seguem um mesmo modelo de outros existentes
em uma mesma base e que aparecem em uma distribuição probabilística diferente
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(com grandes erros residuais). Esse método se propõe a identificar outliers em
bases de treinamento de qualquer área de conhecimento, criando classificadores
que funcionam como filtros dos dados de treinamento. Apesar deste método
apresentar uma melhoria na acurácia de uma máquina de aprendizado
supervisionado, os autores concluíram que quando o nível de ruído em qualquer
base de treinamento fica acima de 20% e é muito maior do que o número base dos
experimentos realizados, os classificadores têm menos capacidade de filtrar ruído.
Quando a base de treinamento possui muitos ruídos, como quando se tem uma
base com conteúdo formado por tweets (postagens via Twitter), a filtragem não será
feita com o nível de acurácia necessário.
Buscando também resolver o problema de dados que geram ruído dentro de
uma base de treinamento e que podem diminuir a acurácia de um algoritmo de
aprendizado supervisionado, Sheng et al. (2008) descrevem o problema na ótica de
aquisição desta base treinamento. Segundo os autores, é possível conseguir bases
de treinamento genéricas de várias fontes, podendo ser por meio de empresas que
publicam suas bases etiquetadas. Apesar de baratear o custo de aquisição de uma
base de dados etiquetada, bases vindas destas fontes podem conter muito ruído.
Esse ruído pode ter sido gerado devido a dados que foram etiquetados por pessoas
que não são especialistas em uma determinada área de conhecimento ou que não
trataram o processo de etiquetagem com a devida atenção, ou por outros motivos
advindos do não controle direto da forma, do método e do grupo de pessoas que
realizaram a etiquetagem. Buscando balancear o custo baixo de aquisição e um
possível alto índice de ruído em bases de treinamento de fontes externas, Sheng et
al. (2008) consideram repetir a etiquetagem de alguns dos dados deste tipo de base.
Segundo os autores, a técnica de repetir a etiquetagem pode melhorar a qualidade
dos dados de treinamento e, consequentemente, melhorar a acurácia de um
algoritmo de aprendizado de máquina, apesar de se obter benefícios até um
determinado grau ou valor. Além disso, os autores mencionam ganhos consideráveis
quando se repete a etiquetagem em bases com grande quantidade de ruídos, mas
também em bases de maior qualidade, que foram obtidas com um maior custo de
aquisição.
Para analisar vantagens, Sheng et al. (2008) realizaram experimentos e
análises, visando descobrir o relacionamento entre custo, qualidade e técnicas
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quando se trata da realização de dupla etiquetagem de dados. Os resultados
mostraram que, mesmo com uma técnica básica de seleção de dados, a dupla
etiquetagem tem vantagens em relação a uma única rodada de etiquetagem. Além
disso, os autores descreveram duas técnicas de seleção de dados em uma base de
treinamento, para que sejam candidatos a uma nova etiquetagem, e também
realizaram experimentos, combinando essas técnicas. Com a combinação das
técnicas e mais a dupla etiquetagem, os resultados obtidos foram ainda mais
satisfatórios do que uma re-etiquetagem de um dado aleatório. Apesar dessas
técnicas estarem fundamentadas em conceitos ligados a probabilidade e os
resultados obtidos terem sido satisfatórios, elas foram aplicadas em uma base de
treinamento conhecida e já estudada. A técnica apresentada (e que derivou da
combinação de duas outras) deve ser aplicada em experimentos em que o dado de
treinamento não é conhecido ou controlado, como é o caso em que uma máquina de
aprendizado supervisionado será treinada, visando realizar análise de sentimento de
dados de redes sociais. Neste tipo de experimento, os dados coletados para
montagem da base de treinamento podem apresentar uma variedade e diversidade
consideráveis, além de serem muitas vezes imprevisíveis, dependendo do
experimento que será realizado (como por exemplo, em um processo de
etiquetagem quase em tempo real – do inglês, near real-time).
Law et al. (2010) também abordam o problema de se obter bases de dados de
treinamento públicas e ao mesmo tempo elas terem muitos dados errôneos (ou com
ruído) em seu conteúdo. Os autores tratam esse problema no contexto de
etiquetagem e criação de etiquetas (ou tags) em sites de música na Internet. É
possível conseguir bases de treinamento desses sites, mas com tags que
apresentam muitos erros ortográficos ou de digitação e com muitos sinônimos, o que
cria uma complexidade ainda maior. Esta complexidade se dá devido ao grande
número de domínios, palavras semelhantes e grande fragmentação da base.
Buscando resolver esta complexidade e para ainda aproveitar essas bases de dados
que são facilmente obtidas nos sites de músicas, os autores descrevem uma técnica
que visa criar bases de treinamento mais organizadas e menos complexas,
selecionando tags de uma forma lógica e agrupando-as de uma maneira que faça
sentido e ajude algoritmos baseado em aprendizado de máquina a atingirem
melhores resultados. A técnica apresentada pelos autores foi também descrita como
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um método, cujo nome dado é Topic Method, que foi desenvolvido e testado em
máquinas de aprendizado. O objetivo de se treinar máquinas como esta é o de
descobrir possíveis tags que podem ser automaticamente criadas em sites de
música, buscando, por exemplo, ter a capacidade de sugerir uma nova lista de
músicas a seus clientes, sem a necessidade de intervenção humana. Os autores
compararam este método com outros de menor sofisticação na seleção dos dados
de treinamento (por exemplo, seleção aleatória de tags), baseando-se em cinco
critérios de comparação (métricas de performance, eficiência computacional, dentre
outros). Os resultados mostram que o método descrito é factível e eficiente em
relação ao processamento de dados e tempo necessário para se treinar uma
máquina, até o ponto em que ela atinja resultados satisfatórios (94% menos tempo
do que se comparado com o método de seleção aleatória de tags). Ao mesmo
tempo, o método descrito obteve performance semelhante a outros métodos quando
se leva em conta os outros critérios (facilidade e velocidade para etiquetar dados).
Law et al. (2010) também mencionam a importância de pessoas atuarem sobre os
resultados obtidos via etiquetagem feita pelas máquinas para então obter resultados
satisfatórios, além de que essas pessoas preferem métodos diferentes ao método
apresentado por eles, devido à questão relacionada à usabilidade (facilidade de
adicionar tag e ter mais exemplos para se basearem ao longo da etiquetagem).
Apesar de demonstrar resultados satisfatórios, este método foi testado apenas em
uma área de conhecimento e isso limita o entendimento de como seria sua
performance em relação a outros domínios de conhecimento, considerando os
mesmos critérios de comparação apresentados pelos autores.
2.2.2 Técnica Structured Labeling
Ainda abordando problemas no processo de etiquetagem, mas por uma outra
perspectiva, Kulesza et al. (2014) definiram o processo de Concept Evolution, ou
“Evolução em um Conceito” (em tradução não literal). Concept Evolution pode ser
definido como o processo no qual pessoas (fazendo o papel de etiquetadores) vão
definindo e refinando seu entendimento sobre um determinado conceito ou área de
conhecimento, enquanto elas etiquetam dados. Ao longo deste processo de
entendimento sobre um conceito, pessoas, em sua grande maioria, etiquetam o
mesmo dado de maneiras diferentes e em diferentes momentos. Segundo estudo
realizado por esses autores, pessoas etiquetaram um mesmo conjunto de dados de
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maneira diferente quando submetidas a duas seções de etiquetagem num período
de quatro semanas. Houve consistência na etiquetagem em 81% dos casos e a
diferença de 19% no entendimento de um mesmo dado pode ocasionar maior
dificuldade no processo evolutivo de aprendizagem de um algoritmo de aprendizado
supervisionado. Em sistemas de aprendizado de máquina, uma mesma entrada
deve produzir sempre uma mesma saída. Como já mencionado, a qualidade da base
de treinamento formada ao longo de um processo de etiquetagem é um item muito
importante para maior acurácia de um algoritmo baseado em aprendizado
supervisionado, principalmente quando a quantidade disponível de dados de treino é
limitada e o custo de aquisição dessa base é alto (quando é necessário a alocação
de especialistas em um determinado assunto para a criação da base de
treinamento). Com isso, a variância na opinião de etiquetadores com o passar do
tempo sobre o conceito inerente a um dado irá dificultar o aprendizado de um
algoritmo de aprendizado supervisionado.
Buscando trabalhar com o conceito de Concept Evolution, Kulesza et al. (2014)
definem uma técnica denominada de Structured Labeling. Ela é descrita como uma
técnica de interação que auxilia pessoas, ao longo do processo de etiquetagem, a se
organizarem e refinarem seus entendimentos sobre os dados a serem etiquetados.
Esta técnica permite que pessoas agrupem dados em temas ou polaridades
comuns, facilitando assim a etiquetagem dos próximos. Os autores descrevem que
esta maneira de organização do conteúdo etiquetado possibilita aos etiquetadores
serem mais coerentes e manter uma consistência ao longo do processo de
etiquetagem. Para implementar esta técnica, os autores desenvolveram duas
versões de ferramenta, sendo que uma delas se utiliza de outras mensagens de
ajuda e técnicas de recomendação, auxiliando os etiquetadores a identificarem
etiquetas mais utilizadas e que seriam mais plausíveis para o dado que está sendo
etiquetado no momento. Uma visão do sistema desenvolvido aplicando a técnica
proposta pelos autores pode ser encontrada na figura 5.
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Figura 5 – Visão da aplicação apresentada por Kulesza et al. (2014)

Os autores apresentaram resultados após um experimento controlado, em que
oito etiquetadores especialistas foram divididos em dois grupos: quatro utilizando
uma ferramenta baseada em Structured Labeling, e a outra metade utilizando uma
técnica tradicional. Esses dois grupos foram submetidos à mesma base de dados e
a etiquetaram duas vezes em um intervalo de dez dias. A diferença entre os grupos
foi 4,6%, sendo que as pessoas do grupo que etiquetaram utilizando a ferramenta
baseada na técnica Structured Labeling mantiveram mais a mesma etiqueta para os
mesmos dados apresentados. Apesar dos resultados obtidos serem válidos e
apresentarem maior coerência entre etiquetadores ao etiquetarem um mesmo dado
(mitigando o problema de Concept Evolution apresentado pelos autores), esta
técnica é dirigida a uma área de interesse (etiquetagem de sites da internet) e
necessita ser testada em outras áreas de conhecimento. Além disso, os
experimentos realizados foram limitados e com grupo de pessoas especialistas no
assunto (aprendizado de máquina e etiquetagem para esta área), demandando mais
testes desta técnica e experimentos com um grupo maior de pessoas.
2.2.3 Outras Abordagens e Técnicas
Outro problema ligado a etiquetagem de dados e abordado na literatura é a
complexidade em se etiquetar grandes volumes. Modelos baseados em aprendizado
supervisionado podem demandar grande quantidade de dados de treinamento para
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que o nível de acurácia seja satisfatório ao classificar alguma informação em uma
determinada área de conhecimento. O processo de etiquetagem pode demandar
muito tempo e, para alguns tipos de aplicações práticas, pode exigir a alocação de
especialistas na área de conhecimento de interesse. Visando diminuir a quantidade
de dados a ser etiquetada e, consequentemente, diminuir o custo do processo de
etiquetagem, começou-se a pesquisar o conceito chamado de Aprendizado Ativo, ou
Active Learning (EKBAL et al., 2012; GONZÁLEZ-RUBIO et al., 2011; YANG et al.,
2009). Esta técnica tem como base a seleção dos dados que mais ajudam a um
algoritmo de aprendizado supervisionado a aprender. Então, ao invés de se etiquetar
dados aleatórios, selecionam-se os mais importantes que ajudarão de forma mais
eficaz no aprendizado de uma máquina deste tipo e os etiquetadores serão alocados
apenas para etiquetar dados de maior relevância.
Ekbal et al. (2012) abordam o tema Active Learning aplicado em aprendizado
supervisionado, buscando resolver o problema de Reconhecimento de Entidades
Nomeadas, ou Named Entity Recognition (NER), no caso, palavras em dois idiomas
indianos diferentes. Algoritmos de aprendizado de máquina supervisionado
possibilitam a resolução de problemas de NER de uma forma mais abrangente do
que quando se usa simples algoritmos de busca por palavras. Ao mesmo tempo,
máquinas de aprendizado necessitam de uma grande base de conhecimento para
resolver de forma eficaz este tipo de problema, o que leva aos problemas ligados à
etiquetagem e já apresentados. Para diminuir o custo de etiquetagem de uma
grande massa de dados e evitar outros problemas mencionados anteriormente
(como erros ao longo do processo de etiquetagem), esses autores mencionam a
criação de uma nova técnica de Active Learning para selecionar dados a serem
etiquetados. Como há dificuldade em se obter base de treinamento nas duas línguas
indianas de interesse, os autores propuseram esta técnica, visando selecionar dados
em que há maior incerteza por parte do algoritmo de classificação e os adicionam na
base de treinamento para serem etiquetados posteriormente.
Ainda tratando sobre o conceito de Active Learning, González-Rubio et al.
(2011) tratam o tema aprendizado de máquina aplicado à tradução interativa de
textos. Os autores descrevem uma técnica de seleção de traduções feitas por uma
máquina e que devem ser avaliadas por seres humanos, visando aumentar a
acurácia em traduções futuras feitas pela máquina. Além disso, esta técnica também

32

retroalimenta a base de conhecimento utilizada pela máquina de tradução em tempo
real, após selecionar os textos e ter o feedback de um ser humano. Segundo os
autores, houve um decréscimo de metade do tempo de treinamento necessário a
uma máquina de tradução com a adoção dessa técnica baseada em Active
Learning, quando se comparado a processos de seleção aleatória de traduções a
serem avaliadas por seres humanos.
Yang et al. (2009) também abordam o conceito de Active Learning, mas em
relação à necessidade de se criar multi-etiquetas para um mesmo dado de
treinamento. Como exemplo do problema, pode-se citar o caso em que uma página
de internet relacionada à um grande evento, como a Copa do Mundo, deve receber
etiquetas/rótulos como esporte, turismo e viagem, para que um algoritmos possa
sugerir páginas baseado no perfil de usuários. Buscando diminuir o esforço e custo
de etiquetagem (que seria maior ainda neste tipo de aplicação), os autores
descrevem um algoritmo de seleção de dados a serem etiquetados, com base na
técnica chamada pool-based active learning. Esta técnica trabalha com duas bases,
uma com dados etiquetados e outra com não-etiquetados. Baseado na comparação
de acertos e nível de acurácia, a própria máquina de aprendizado seleciona dados
da base não-etiquetada, adiciona etiquetas/rótulos com base em valores mais
coerentes para eles e os carrega de volta na base de dados etiquetados. Quando
houver dúvida em como etiquetar ou consertar a etiqueta de um dado de
treinamento, esse dado ficaria elegível a ser etiquetado por seres humanos
(baseado na acurácia a ser atingida pela máquina e definida pelo desenvolvedor).
Os autores descrevem bons resultados em se comparado com o estado da arte, mas
comentam que existe pouca referência de aplicação da técnica Active Learning para
criação de multi-etiquetas para um dado.
Os resultados apresentados pelos autores que desenvolveram técnicas
baseadas em Active Learning foram descritos como satisfatórios em relação a
técnicas padrão de etiquetagem. Deve-se ressaltar que as técnicas descritas foram
aplicadas em áreas de conhecimento específicas e para determinados algoritmos de
machine learning e com base de dados controladas. A técnica de Active Learning
pode ser aplicada em combinação com outros métodos para assim criar uma nova
técnica de etiquetagem e buscar maior acurácia de uma máquina.
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A tabela 1 mostra um paralelo entre referências importantes deste trabalho e os
temas de interesse relacionados a cada uma delas.

Tabela 1 – Lista de referências e seus itens de interesse para este trabalho
Referências
Tema(s) de interesse
Brodley et al. (1999)

•

Erros ao longo do processo de
etiquetagem;

•

Técnica que filtra dados de
treinamento que contém ruídos.

Sheng et al. (2008)

•

Vantagens em se realizar dupla
etiquetagem;

•

2 técnicas para selecionar dados a
serem re-etiquetados.

Law et al. (2010)

•

Descreve um método para organizar
e diminuir o ruído de base de
treinamento obtidas com baixo custo
ou gratuitamente.

Kulesza et al. (2014)

•

Introduz o problema de Concept
Evolution;

•

Descreve a técnica Structured
Labeling.

Ekbal et al. (2012)

Artigo descreve:
•

Uso de Active Learning em NER;

•

Descreve técnica de seleção de
dados que ajudarão em maior
acurácia de um algoritmo de Machine
Learning.

González-Rubio et al. (2011)

•

Uso de Active Learning em máquinas
de tradução de textos;

•

Apresenta técnica de seleção de
traduções mais importantes a serem
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avaliadas por seres humanos e
realimentadas em tempo real.
Yang et al. (2009)

•

Aborda o problema de multi-label;

•

Apresenta um algoritmo baseado na
técnica de Active Learning para
seleção de dados a serem
etiquetados;
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3
3.1

TÉCNICA PROPOSTA
Base Teórica e Referências de Projeto
O objetivo deste estudo, como enunciado na Seção 1.2, é o de propor uma

nova técnica de etiquetagem de dados, buscando minimizar o problema de falta de
coerência de um mesmo etiquetador ao longo do processo de etiquetagem. Como já
abordado na seção 2, autores como Kulesza et al. (2014) e Anjaria et al. (2014)
discutiram problemas que levam ao abordado neste trabalho. Etiquetadores
desenvolvem um conceito ou forma de etiquetar um dado de um domínio com o
passar do tempo (KULESZA et al., 2014), mas também tendem a etiquetar dados de
maneira diferente ao longo do tempo, apesar de representarem uma informação
semelhante. No caso de análise de sentimento de postagens de redes sociais, se
torna ainda mais complicado etiquetar de forma igual dados com mesmo sentimento
(ou polaridade) devido à ambiguidade, sarcasmo e/ou duplo sentido dessas
postagens (ANJARIA et al., 2014).
O problema de falta de coerência pôde ser também observado em um projeto
de análise de sentimento de postagens do Twitter, ou tweets, desenvolvido dentro
do laboratório de pesquisa de uma empresa de Tecnologia da Informação (TI). O
projeto, aqui referenciado com codinome “Projeto Copa”, teve como objetivo criar um
classificador de tweets, baseado em algoritmo de aprendizado de máquina de
aprendizado supervisionado, no domínio de conhecimento “Futebol”. A ideia central
do “Projeto Copa” foi a de criar um sistema que recebia uma carga de tweets de
usuários do Twitter que falavam sobre a seleção brasileira de futebol, seus
jogadores, treinador, jogos da copa das confederações e da copa do mundo, e
avaliar um a um, montando relatórios que mostravam o sentimento dos brasileiros
em relação a essas entidades. Por exemplo, conseguiu-se acompanhar o que o
público achava da atuação de cada jogador da seleção brasileira, quais eram os
tópicos mais comentados no Twitter e como as pessoas reagiam a cada lance
importante da partida (gol, problemas de arbitragem, dentre outros).
Para se criar esse classificador (como já mencionado anteriormente neste
trabalho), é necessário construir uma base de treinamento ou de exemplos, para que
ele possa extrair características dos tweets e relacioná-las a um sentimento positivo,
neutro ou negativo sobre uma determinada entidade que se deseja avaliar (jogador,
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treinador, time de futebol, etc). A base de treinamento para esse projeto foi criada a
partir de etiquetagem feita por mais de noventa pessoas (ou também chamados
neste trabalho de etiquetadores), que utilizaram um sistema web. O processo de
etiquetagem implementado por esse sistema web teve escopo, conforme listado
abaixo:
•

Etiquetador se autenticava no sistema;

•

O sistema apresentava, em uma página web, um tweet para ser
interpretado pelo etiquetador;

•

O etiquetador interpretava o texto desse tweet, analisava o sentimento
ou polaridade associado ao mesmo e escolhia uma entre cinco (5)
opções ou classes de sentimento, sendo: claramente positivo, positivo,
neutro, negativo ou claramente negativo;

•

Ao tomar a decisão final, o etiquetador submetia o sentimento, clicando
em um botão na página;

•

Esse mesmo processo se repetia e o etiquetador recebia um novo tweet,
até o final da atividade

Para ilustrar esse processo, a figura 6 mostra um exemplo similar de sistema,
que implementa a mesma técnica usada para etiquetagem de dados no “Projeto
Copa”. Esse sistema foi usado como base para o experimento, que será detalhado
na seção 4 deste documento.
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Figura 6 – Sistema para etiquetagem de tweets similar ao utilizado no “Projeto Copa”

Esse processo de etiquetagem com utilização do sistema web (descrito acima)
continuava por um período de tempo (geralmente de uma a duas semanas), e os
etiquetadores, que mais contribuíram, classificaram o sentimento de mais de mil
(1.000) tweets em média, chegando a um pico de aproximadamente cinco mil (5000)
tweets.
Ao longo dos processos de etiquetagem (antes da Copa das Confederações de
2013 e da Copa do Mundo de 2014), pôde-se identificar algumas características de
tweets que faziam com que os etiquetadores tivessem dúvidas sobre o sentimento
associado ao mesmo e que fizeram etiquetar de maneira diferente os tweets com
mesmo sentimento, confirmando a relevância do problema de falta de coerência. A
partir dessas constatações e por meio de observação, uma lista de grupos por tipos
de tweets pôde ser criada. A tabela 2 mostra quais são esses grupos, principais
características e exemplos de tweets que caracterizam cada grupo.
Tabela 2 – Grupos com diferentes tipos de tweets encontrados ao longo do “Projeto Copa”
Grupo de tweets
Características do Grupo
Exemplo(s)
Claramente Positivo

Mensagens com contexto
claramente positivo e que geram

"Vamo bater palmas pra zaga,
tambem pq o David Luiz é um
monstro atras!"

pouca dúvida.
Claramente Negativo

Mensagens com contexto
claramente negativo e que geram
pouca dúvida.

“serio?????? como vcs querem
ser sede da copa, se vcs n
ganham um jogo contra a
Inglaterra"
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Neutro

Mensagens que expressam

"Brasil: 2 - Bolivia:0."

informação apenas factual,

“#Selecao XI v Mexico: Júlio

incluindo retweet de agência de
notícias.

César; Dani Alves, Thiago Silva,
David Luiz, Marcelo; Gustavo,
Paulinho; #Neymar, Oscar, Hulk e
Fred. #confedcup”

Não relacionado ao Domínio

Mensagens que não comentam

(Futebol), mas Positivo

sobre o domínio em questão (no

"Neymar comprou uma linda casa
em Santos"

caso, futebol ou sobre o jogo),
mas têm contexto positivo.
Não relacionado ao Domínio

Mensagens que não comentam

(Futebol), mas Negativo

sobre o domínio em questão (no

“Me sinto mto triste… vendo o jogo
sozinho :(”

caso, futebol ou sobre o jogo),
mas têm contexto negativo.
Ambíguo e Positivo

Mensagens difíceis de classificar,
com uso de palavrões, símbolos
ou expressões da internet, ou

“@brunna_sccp_ deu sorte
também do teimoso David Luiz
sair, quando é pra ser é.”
“Neymar é ferrado :)”

palavras que geram dupla
interpretação. A polaridade deve
refletir o sentido geral da frase e
é Positiva.
Ambíguo e Negativo

Mensagens difíceis de classificar,
com uso de palavrões, símbolos
ou expressões da internet, ou

"Neymar mando beijo pro cara
kkkkkk"
“:( PAULINHO :(”

palavras que geram dupla
interpretação. A polaridade deve
refletir o sentido geral da frase e
é Negativa.
Altamente dependente de

Mensagens difíceis de classificar

contexto

e estão fortemente ligadas a um
acontecimento ou fato ocorrido
no momento em que foram
escritas. É necessário buscar
elementos na mensagem ou de
contexto para classificar o
sentimento. Dependendo do tipo

“só falta o juiz apitar agora e
acabar com o sonho …”
“Agora, só faltava o Lucas”
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de mensagem e a forma como
está escrita, elas podem ser
descartadas ao final de um
processo de etiquetagem.

Essa visão de grupo foi compartilhada com alguns etiquetadores em formato de
uma seção de “Ajuda”, servindo como um manual ao longo do processo de
etiquetagem. Com a criação deste, percebeu-se um número menor de dúvidas, mas
o processo se tornou mais lento, devido a consultas frequentes ao menu de ajuda,
além de pessoas que se confundiam ou não lembravam como classificaram um
tweet anterior (ou seja, etiquetador lembrava que havia classificado um tweet com
mesmo contexto, mas não se lembrava com qual polaridade classificou).
Considerando o “Projeto Copa”, os dados gerados ao longo dos processos de
etiquetagem, problemas encontrados, revisão do estado da arte, além de levar em
conta outros projetos também desenvolvidos internamente e para cliente dessa
empresa de TI, percebeu-se uma oportunidade para o desenvolvimento da técnica
proposta neste trabalho e o aproveitamento dos dados coletados para prová-la em
um experimento.
3.2

Histórico Para Elaboração da Técnica Proposta
A técnica formulada nesse trabalho passou por transformações, com reuniões

e estudos realizados com pesquisadores da empresa de TI mencionada, como
testes mais aprofundados de usabilidade. Os itens a seguir descrevem essa
transformação e os principais motivadores.
3.2.1 Abordagem Inicial
Dado o problema de falta de coerência e a visão de grupos de tweets
desenvolvida a partir de observações de resultados do “Projeto Copa” e seus
benefícios, a primeira versão da técnica foi formulada e se baseava em parte da
técnica de Structured Labeling (KULESZA et al., 2014), na qual permite que pessoas
agrupem dados em temas ou polaridades comuns, facilitando assim a etiquetagem
dos próximos dados (futuros). A técnica inicialmente proposta tinha em sua base a
utilização dos grupos descobertos ao longo do “Projeto Copa” (como detalhados na
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tabela 2), mostrando aos etiquetadores alguns grupos padrão, além de permitir que
cada etiquetador criasse seus próprios grupos. Além de criar, o etiquetador poderia
renomear, ou remover grupos padrão existentes ou outros que foram criados por ele,
buscando assim aumentar sua capacidade cognitiva para interpretar novos tweets a
serem etiquetados, tendo como base de consulta àqueles que foram etiquetados
anteriormente. Em outras palavras, a ideia inicial era a de que esses grupos
servissem como fonte de consulta ao etiquetador, facilitando a busca por tweets
semelhantes e já etiquetados, e assim evitassem o problema de falta de coerência
ao longo do tempo.
Com isso, a primeira definição da técnica proposta era composta por alguns
passos, que permitiam a implementação do conceito de grupos padrão e
personalizados, criação deles pelos etiquetadores, busca por mensagens similares
em um grupo específico e associação de novas mensagens a um grupo. A
sequência de passos a seguir descreve a primeira versão da técnica proposta.
Descrição da técnica (sem passo adicional de busca por similaridade):
Passo 1: Usuário é identificado pelo sistema;
Passo 2: Usuário verifica o primeiro dado (ou frase) a ser etiquetado (Ex.: um tweet);
Passo 3: Usuário escolhe a polaridade / sentimento associado ao contexto do dado
apresentado (Exemplo: Positivo, Neutro ou Negativo);
Passo 4: Usuário associa o dado etiquetado a um grupo padrão ("Claramente
Positivo", "Claramente Negativo", “Neutro", "Não relacionado ao Domínio (Futebol),
mas Positivo”, "Não relacionado ao Domínio (Futebol), mas Negativo”, "Ambíguo e
Positivo”, "Ambíguo e Negativo”, "Altamente dependente de contexto"), segundo sua
avaliação sobre a característica desse dado.
[Variação do Passo 4:]
Passo 4-(Alternativo): Usuário cria um grupo, segundo sua avaliação sobre a
característica do dado etiquetado (considerando que nenhum dos grupos padrão o
descreve bem), e associa esse dado ao novo grupo;
[ Passos 1 a 4: se repetem até o final do processo de etiquetagem (devido a
finalização de dados, tempo / período de duração do processo, dentre outros
motivos) ].
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Descrição da técnica (com passo adicional de busca por similaridade):
Passo 1: Usuário é identificado pelo sistema;
Passo 2: Usuário verifica o primeiro dado (ou frase) a ser etiquetado (Ex.: um tweet);
Passo 3: Usuário tem dúvida sobre a polaridade / sentimento do dado a ser
etiquetado e pesquisa na estrutura de grupos padrão ou personalizados, para fazer
uma associação e ter maior certeza em como etiquetar esse dado;
Passo 4: Usuário escolhe a polaridade / sentimento associado ao contexto do dado
apresentado (Exemplo: Positivo, Neutro ou Negativo);
Passo 5: Usuário associa o dado etiquetado a um grupo padrão ("Claramente
Positivo", "Claramente Negativo", “Neutro", "Não relacionado ao Domínio (Futebol),
mas Positivo”, "Não relacionado ao Domínio (Futebol), mas Negativo”, "Ambíguo e
Positivo”, "Ambíguo e Negativo”, "Altamente dependente de contexto"), segundo sua
avaliação sobre a característica desse dado.
[Variação do Passo 5:]
Passo 5-(Alternativo): Usuário cria um grupo, segundo sua avaliação sobre a
característica do dado etiquetado (considerando que nenhum dos grupos padrão o
descreve bem), e associa esse dado ao novo grupo;
[ Passos 1 a 5: se repetem até o final do processo de etiquetagem (devido a
finalização de dados, tempo / período de duração do processo, dentre outros
motivos) ].

3.2.2 Implementação Inicial
Para a materialização da versão inicial da técnica descrita neste trabalho e com
base em experiência do projeto, adotou-se a criação de um sistema Web,
melhorando o processo de etiquetagem inicialmente desenvolvido para o “Projeto
Copa”. Inicialmente, criou-se uma primeira versão da página principal do sistema,
incluindo o conceito de grupos e passos descritos anteriormente. A figura 7 mostra a
primeira versão implementada.
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Figura 7 – Primeira versão do sistema implementando a versão inicial da técnica proposta
neste trabalho

Nesta primeira versão implementada, pôde-se visualizar:
•

Um campo em destaque na página para exibição do Tweet a ser
etiquetado;

•

Três (3) classificações de sentimento possíveis para o tweet
apresentado, sendo que o etiquetador poderia escolher entre Positivo,
Neutro ou Negativo;

•

Um elemento de escolha, contendo uma lista de grupos padrão
(discutidos anteriormente) que o etiquetador poderia selecionar para
associar o tweet em avaliação e torná-lo uma referência para consulta
futura;

•

Os grupos padrão sendo exibidos em torno da parte principal da página,
com informações de número de referências salvas para serem
consultadas em caso de dúvida sobre como etiquetar o tweet em
exibição;
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•

Possibilidade de criar novos grupos (além dos grupos padrão exibidos
obrigatoriamente) e deletá-los.

3.2.3 Refinamento da Técnica Usando Técnicas de Design
Após primeiras avaliações heurísticas da implementação do sistema web que
aplica a primeira versão da técnica proposta e analisando com base em conceitos de
usabilidade, design e avaliação de Interface Homem-Computador (ROCHA et al.,
2003), fez-se necessário uma mudança na exibição de informações e restruturação
de itens ao longo da página. Também foi percebido que a interação do etiquetador
com o sistema é muito importante para a tarefa de etiquetagem de dados (no caso,
tweets), pois ela é repetitiva, demanda atenção e coerência para evitar problemas
(citados na Seção 2 deste trabalho) ao longo do processo. Como o objetivo deste
trabalho é minimizar o problema de falta de coerência de um etiquetador, questões
relacionadas à interação “etiquetador-sistema” (ou seja, homem-computador) são
importantes e foram pensadas para a reformulação do primeiro design proposto para
o sistema que implementou a versão inicial da técnica. A tabela 3 mostra as
principais mudanças e referências de design utilizadas.
Tabela 3 – Lista de padrões de design que guiaram a mudança do primeiro sistema
implementado
Padrão de Design
Mudanças Realizadas
Padrão F-Shaped de leitura de conteúdo

Reformulação da página, centralizando todos

web (NIELSEN, 2006)

os componentes e facilitando a localização de
textos e atividades pelo etiquetador. Baseado
no padrão F-Shaped, o usuário tende a ler
parte do texto exibido e o conteúdo principal
deve estar em destaque (no caso, o tweet).

Adaptação com base em agrupamento

Reformulação da disposição de elementos

de elementos em formulário de uma

HTML contidos na página, visando uma

página web (NIELSEN, 2013)

melhor visualização pelo etiquetador das
atividades a serem realizadas. Esse padrão
busca minimizar a dispersão de elementos e
ajudar o usuário a focar na atividade a ser
realizada.

Utilização de algumas das dez (10)

Alguns dos 10 princípios de usabilidade foram
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heurísticas de usabilidade para um
melhor design da interface (NIELSEN,
1995)

aplicados na reformulação da interface, como:
•

Manter consistência e padrões na
interface, com textos e listas coerentes,
evitando que o etiquetador fique
perdido na atividade que deve ser
realizada;

•

Manter todas as opções e atividades
visíveis no momento em que se deseja
uma ação do etiquetador, mas também
manter um padrão de interface,
fazendo com que a pessoa não tenha
que pensar no que clicar ou mover
enquanto realiza a atividade;

•

Uso de design minimalista, em que
apenas deve ser exibido o que é
importante para a atividade de
etiquetagem de dados;

•

Mostrar documentações e textos que
ajudem o usuário a tomar decisão
sobre a etiquetagem.

Com base nas avaliações heurísticas realizadas e mudanças propostas na
tabela 3, a figura 8 mostra a primeira evolução da interface do sistema web que
implementa a primeira versão da técnica proposta.

45

Figura 8 – Segunda versão do sistema, implementando a versão inicial da técnica proposta
neste trabalho e melhorias de design

Alguns pontos devem ser ressaltados em relação ao novo design (figura 7) e
com base nos padrões de design apresentados anteriormente (tabela 3), como:
•

Orientação de tarefas, em que força um fluxo sequencial, como: leitura
do tweet; escolha do sentimento associado ao texto; escolha do grupo
padrão em que vai associar (ou não) esse tweet; revisão (ou não) de
referências para tomada de decisão; e, finalmente, salvar a etiquetagem
(NIELSEN, 2006);

•

Uso de textos de ajuda para auxiliar na etiquetagem do dado, além de
exibição apenas das informações e grupos pertinentes ao sentimento
que se está avaliando. Por exemplo, se “Positivo” está selecionado,
apenas texto de ajuda e grupos ligados a ele serão exibidos (KULESZA
et al., 2014; NIELSEN, 2006).

3.3

Definição Final da Técnica
Após implementação da primeira versão da técnica, outra rodada de validação

foi realizada com engajamento, reuniões formais e estudos em conjunto com
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pesquisadores e doutores nas áreas de aprendizado de máquina e de usabilidade
de sistemas (com foco em interface homem-computador). O principal ponto de
reavaliação foi sobre o atingimento do objetivo deste trabalho, que é o de minimizar
a falta de coerência de um etiquetador e ajudá-lo a ser mais consistente ao longo de
todo processo de etiquetagem de dados.
Com isso, tomou-se a decisão de mudar parte da técnica definida inicialmente.
Verificou-se que o conceito de grupos padrão (apresentado nos itens anteriores)
confundiria a tarefa principal a ser realizada pelo etiquetador, não ajudando a
entender se ele(a) deveria classificar o dado (neste caso, um tweet) com um
sentimento e com um grupo, ou se o grupo fazia parte de uma subclassificação do
sentimento escolhido. Apesar do conceito de agrupar dados em conceitos
semelhantes ajudar o etiquetador a ser mais coerente em relação ao sentimento
associado a novos tweets a serem classificados e que se provou eficiente no
experimento realizado por Kulesza et al. (2014), agrupar não seria intuitivo e útil para
uma atividade de classificação de sentimento. Além disso, não foi possível realizar
um estudo científico em relação aos grupos padrão definidos (e listados na tabela 2),
para comprovar que o conceito relacionado a cada um deles realmente seria
assimilado pelo etiquetador e que, cognitivamente, ele(a) conseguiria ser mais
coerente, simplesmente lendo exemplos. Além disso, o passo de busca por tweets
associados à um determinado grupo de referência atrapalhava a usabilidade da
interface (ou fluxo da atividade principal, que neste caso é classificar o sentimento
associado à um tweet).
Chegando a essa conclusão, uma nova versão (e final) da técnica foi elaborada
com elementos da técnica anterior, como textos de ajuda sobre o porquê classificar
um tweet com um determinado sentimento. Já outros elementos foram retirados da
técnica, como o conceito de grupos. Além do conceito de textos de ajuda, os
principais pontos adicionados à técnica foram:
•

o conceito baseado em Socher et al. (2013) de se utilizar cinco (5)
classes para expressar o sentimento, indo de claramente positivo à
claramente negativo (assim como foi feito no primeiro experimento do
“Projeto Copa”). Essa abordagem ajuda o etiquetador a criar graus bem
definidos de certeza sobre um sentimento associado a um determinado
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tweet, consequentemente, podendo tomar decisões mais coerentes de
como etiquetar os próximos ou novos tweets;
•

Uso da métrica de similaridade de textos baseada na distância de
Levenshtein (LEVENSHTEIN, 1966), buscando, dentre os tweets que
foram etiquetados, àqueles que apresentam maior similaridade com as
palavras contidas no tweet que está sendo etiquetado no momento. Com
o cálculo dessa métrica, pode-se indicar ao etiquetador quais são os
tweets mais similares, e consequentemente, influenciar positivamente o
sentimento a ser associado ao tweet que está sendo etiquetado,
mostrando quais foram os sentimentos associados aos já etiquetados;

•

Seguindo a mesma linha de cálculo de métrica de similaridade entre o
texto do tweet atual e os já etiquetados, também foi adicionada uma
visão consolidada, que correlaciona as cinco (5) classes de sentimento
com a quantidade de tweets mais similares (quinze deles) e previamente
classificados em cada uma dessas 5 classes.

Apesar das mudanças nos passos e componentes principais da técnica
proposta, se manteve as mesmas orientações de design aplicadas para a versão
anterior da técnica e sistema web, fortalecendo a importância de se pensar em
designs que favorecem a interface homem-computador. Baseado nos estudos
realizados, a tarefa de classificar (ou etiquetar) dados demanda um cuidado especial
com o design da interface e fluxo de trabalho e, portanto, essa preocupação em
manter as decisões de design e usabilidade.
Apesar da versão final da técnica não conter diretamente o conceito de agrupar
tweets semelhantes para posterior consulta e ajuda no momento da etiquetagem de
um novo dado, o conceito de ajudar o etiquetador a tomar a melhor decisão e ser
coerente ao longo do processo de etiquetagem foi implementado na forma de
análise de similaridade de textos (como mencionado acima). O conceito de analisar
similaridade entre o texto do tweet que está sendo etiquetado com os que já foram
etiquetados pode ser comparado a uma função que, em dada uma entrada, retorna
a saída mais provável. Assumindo o conceito que entradas similares tendem a ter
saídas similares, então, tweet similar apresentado a um etiquetador tende a fazê-lo

48

classificar da mesma forma, se ele for contextualizado. Se um histórico de
etiquetagens passadas for apresentado ao etiquetador, isso fará com que ele gere
etiquetagens futuras mais similares, minimizando então o problema de Concept Drift,
ou seja, deixar de classificar dados semelhantes de forma diferente. Ao apresentar
tweets semelhantes e já classificados, com os sentimentos que foram associados a
cada um, o etiquetador irá ter base de comparação e assim ter um contexto. Com
isso, uma lista de tweets similares, sendo definidos por uma função de similaridade
de texto como Levenshtein (LEVENSHTEIN, 1966), dará contexto ao etiquetador,
fazendo ele ser mais coerente ao longo do tempo e, portanto, diminuindo o ruído na
base de treinamento no final do processo de etiquetagem.
A figura 9 mostra, com base em um Diagrama de Atividades, os passos da
técnica final, implementada e usada como base no experimento realizado para testar
a hipótese deste estudo. Percebe-se que não existem fluxos de decisão ao longo do
processo de etiquetagem de um dado (apenas se deve classificar ou não um novo
dado, ou se chegou ao fim do processo, que é uma decisão sistêmica). Essa
característica da versão final da técnica é vista na implementação (vide figura 10) e
ajuda na usabilidade do sistema e na execução da tarefa principal, sendo que o
etiquetador visualiza tweets já etiquetados e recebe contexto, sem ter que tomar ou
não uma decisão e executar um passo desse processo.
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Figura 9 – Diagrama de Atividades representando a versão final da técnica proposta neste
trabalho

A figura 10 mostra a versão final do sistema implementado, utilizando como
base a descrição e passos da técnica final (figura 9).

50

Figura 10 – Versão final do sistema, implementando a técnica proposta neste trabalho

Maiores detalhes da especificação do sistema web desenvolvido para
implementar a versão final da técnica proposta nesse trabalho podem ser
encontrados no Apêndice, Especificação do sistema para implementação da Técnica
proposta.
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4

EXPERIMENTO
Esta seção deste trabalho descreve a formulação de um experimento realizado,

que testou a técnica proposta, que tem como objetivo minimizar o problema de falta
de coerência de um etiquetador ao longo de um processo de etiquetagem de dados.
Além disso, esta seção apresenta a organização desse experimento, os dados
utilizados na execução, os dados coletados ao final e uma análise sobre os
resultados obtidos.
4.1

Fundamentos Para o Experimento
Como abordado nas seções 2.1, Objetivo, e Seção 3, Técnica Proposta, deste

trabalho, a hipótese formulada foi a de elaborar uma técnica que busca minimizar o
problema de falta de coerência de um etiquetador ao longo do processo de
etiquetagem. O que é percebido na revisão da literatura é que algoritmos de
aprendizado supervisionado precisam ser treinados com dados rotulados (ou
etiquetados), para serem então induzidos e gerarem um classificador, que poderá
então classificar novos dados, semelhantes ou de mesmo padrão desses dados
usados para treinamento. Para que esses dados de treinamento sejam gerados, a
abordagem comum e bastante utilizada é a de realizar um processo de etiquetagem,
em que seres humanos analisam dados coletados aleatoriamente dentro de um
domínio, e os classificam (ou rotulam, ou etiquetam) com base em classes
determinadas e conhecidas. Como já mencionado, este trabalho aborda o processo
de etiquetagem de textos extraídos da mídia social Twitter (os tweets), em que
pessoas, no papel de etiquetadores, devem etiquetar o sentimento que cada um
desses textos (tweets) expressa. Sendo assim, as classes conhecidas e que serão
avaliadas pelo etiquetador são sentimentos Positivo, Neutro, Negativo e suas
variações extremas (certamente positivo ou negativo). Para que um classificador
seja induzido e apresente uma acurácia aceitável (que varia de domínio, algoritmo e
abordagem), os dados de treinamento devem apresentar o menor ruído possível.
Como também já foi abordado, etiquetadores tendem a classificar dados
semelhantes (por exemplo, tweets com mesmo sentimento) de maneira diferente.
Neste momento, o etiquetador gera ruído na base de treinamento, voltando ao ponto
de que um classificador pode não apresentar uma acurácia aceitável.
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Para se testar a técnica proposta, que visa minimizar esse ruído gerado ao
longo do processo de etiquetagem por um etiquetador, o conceito que foi medido ao
longo do experimento foi o de entropia. O conceito de entropia existe em vários
domínios, mas o utilizado neste trabalho é o contido na teoria da informação
(SHANNON, 1948; CARTER, 2014). Entropia é quantidade média de informação que
está contida em cada mensagem recebida. Neste caso, mensagem significa
qualquer evento, amostra ou caractere de um fluxo de dados. Então, a entropia se
caracteriza pela incerteza que se tem em relação a essa mensagem. O cálculo da
entropia H de dois eventos, X e Y, se dá pela fórmula

.
O conceito de entropia foi considerado como métrica deste experimento devido
a similaridade com o problema em que se deseja minimizar, que é o ruído em bases
de treinamento. Pensando na falta de coerência de um etiquetador ao etiquetar
dados semelhantes como ruídos gerados na base de treinamento, pode-se
comparar esses ruídos à incerteza em relação a acurácia da base de treinamento e
variações de rótulos que um etiquetador pode cometer para dados que são
semelhantes. Por exemplo, em uma amostra de X tweets que são semelhantes e
deveriam ser classificados com sentimento positivo, o etiquetador acaba
classificando Y tweets com polaridade diferente (negativo ou neutro), sendo que Y
pode ser menor ou igual a X. Neste caso, pode-se calcular a entropia de X e Y, em
que quanto mais Y está próximo de X, maior é a entropia. Ou seja, mais dados foram
rotulados de forma equivocada, aumentando o ruído na base de treinamento gerada
por aquele etiquetador.
Com base nessa fundamentação descrita, definiu-se o experimento, a
organização e execução do mesmo, além do tipo de dado a ser coletado.
4.2

Definição do Experimento
Para testar a eficácia da técnica proposta neste trabalho e considerando o

conceito de entropia, um experimento foi definido com os critérios listados a seguir.
4.2.1 Abordagem
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Para comprovar a hipótese formulada neste trabalho e testar a eficácia da
técnica proposta, a abordagem foi a de comparar dois sistemas, que tem a mesma
finalidade: coletar classificações (ou etiquetagens) de sentimentos associados a um
número definido de tweets para montagem de uma base de treinamento que pode
ser utilizada para indução de um classificador de sentimento para novos tweets em
tempo real. Um desses sistemas foi implementado utilizando uma técnica de coleta
de etiquetagens do “Projeto Copa” (como explicado na Seção 3.1 e exemplificado na
figura 6), chamado neste experimento de Sistema Padrão. O segundo sistema foi
implementado com base na técnica proposta neste trabalho e enunciada ao longo da
Seção 3 (e com definição final na Seção 3.3, e ilustrado nas figuras 9 e 10),
chamado neste experimento de Sistema com Técnica.
Com isso, pessoas foram divididas em dois (2) grupos: um sendo o grupo
controle e que utilizou o Sistema Padrão, e outro fazendo parte do grupo
experimento e que utilizou o Sistema com Técnica. Os dois grupos de pessoas
foram submetidos a uma mesma quantidade e tipos de tweets, não variando,
portanto, o conjunto de dados de experimento. Eles foram submetidos a mesma
atividade (como mencionado) e tinham a mesma tarefa de classificar o número
limitado de tweets entre claramente positivo, positivo, neutro, negativo ou claramente
negativo.
O experimento ocorreu nos mesmo dias para ambos os grupos. Foram três (3)
dias de atividades, com dedicação média de uma (1) hora em cada, etiquetando cem
(100) tweets por dia, um total de trezentos (300) tweets ao final do experimento. Os
componentes de cada grupo não tiveram orientação em relação a um horário fixo
para realizar a atividade e não foi limitado um período máximo de horas por dia e
para finalizar a parte diária do experimento. A única restrição imposta foi a de
realizar a atividade diária dentro do dia especificado, para que assim pudesse ser
medido o resultado.
Dividir o experimento em três dias se deu com o intuito de aumentar a possível
ocorrência do problema explorado no estado da arte e chamado de Concept Drift,
que neste experimento significa que etiquetadores poderiam esquecer o padrão de
etiquetagem que fizeram em dias anteriores, quando expostos a novos tweets que
deveriam ser etiquetados com mesmo sentimento de outros do passado. Uma
justificativa para essa abordagem é replicar o que acontece no processo de
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etiquetagem em projetos reais, em que pessoas muitas vezes não são dedicadas à
essa atividade e utilizam horários livres e limitados ao longo dos dias de duração
desse processo. Portanto, esses três dias foram escolhido com um espaçamento de
um ou mais dias entre as etapas do experimento (no caso, Quarta, Sexta e a
próxima segunda-feira).
Ao final do terceiro dia de experimento, os dados foram extraídos de um banco
de dados e analisados por meio de um sistema criado para consolidação e avaliação
dos resultados obtidos no experimento.
4.2.2 Conjunto de Dados Utilizados
Os dados utilizados para este experimento são oriundos do “Projeto Copa”.
Nesse projeto anterior, foram realizadas aproximadamente 16.600 etiquetagens
realizadas por 90 pessoas (ou etiquetadores) e adotou-se um critério de votação,
para decidir o sentimento que seria considerado como válido para cada tweet, caso
pessoas tivessem discordado, ou não entrado em acordado. A regra utilizada para
votação foi a se caso dois etiquetadores concordassem com o sentimento de um
mesmo tweet (por exemplo, ambos classificaram o mesmo como “Positivo”), ele não
era mais exibido para etiquetagem no sistema e entrava como dado válido para
fazer parte da base de treinamento. Caso dois etiquetadores discordassem do
sentimento associado a um tweet, ele era exibido a mais um etiquetador. Caso esse
terceiro etiquetador concordasse com o sentimento indicado por um dos dois
primeiros etiquetadores, esse tweet era considerado como válido e entrava como
dado válido para fazer parte da base de treinamento. Em caso contrário e não
havendo acordo entre 3 etiquetadores, esse tweet era descartado e não entrava
para a base de treinamento. Portanto, cada tweet etiquetado e salvo na base do
“Projeto Copa” possui no mínimo duas etiquetagens (chamados neste trabalho como
tweets com acordo), e no máximo três etiquetagens (chamados neste trabalho como
tweets sem acordo). Essa lógica de definição no número de etiquetagens feitas para
cada tweet foi levada em conta na seleção dos dados para este experimento.
Para a seleção dos trezentos (300) tweets que foram utilizados no experimento,
adotou-se, portanto, a seguinte abordagem / processo:
•

Um sistema foi criado para ler as etiquetagens coletadas no “Projeto
Copa” e fazer a filtragem dos tweets em Conjuntos de Experimento;
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•

Foram definidos seis (6) Conjuntos de Experimento, seguindo a lógica
do “Projeto Copa” para a seleção de números de etiquetagens por tweet
(como explicado anteriormente nesta seção). Estes conjuntos receberam
os nomes de Positivo Com Acordo, Neutro Com Acordo, Negativo Com
Acordo, Positivo Sem Acordo, Neutro Sem Acordo e Negativo Sem
Acordo;

•

O sistema desenvolvido fazia a leitura de um tweet etiquetado do banco
de dados do “Projeto Copa”, verificava em qual dos Conjuntos de
Experimento

ele

se

enquadrava

e

salvava

para

posterior

processamento. Desta forma, ao final deste processo de filtragem, os
tweets válidos (àqueles etiquetados no mínimo 2 vezes, no máximo 3
vezes e com acordo) estavam divididos entre os seis Conjuntos de
Experimento, e os tweets com 3 etiquetagens, mas sem acordo, foram
descartados. Cada Conjunto de Experimento possuía então tweets com
um sentimento específico definido pelos etiquetadores do “Projeto Copa”
e os que foram etiquetados Com Acordo ou Sem Acordo entre esses
etiquetadores;
•

Após a tarefa de filtragem, o sistema embaralhou aleatoriamente os
tweets contidos em cada um dos seis Conjuntos de Experimento e
selecionou os cinquenta (50) primeiros de cada um, somando um total
de 300 tweets;

•

Os seis (6) Conjuntos de Experimento se tornaram o gabarito deste
experimento, servindo como base de certeza para comparação entre
sistemas e consequente cálculo da entropia.

4.2.3 Seleção dos Participantes do Experimento
Para a realização deste experimento, foi necessário a seleção de pessoas, pois
se trata de uma atividade que exige envolvimento humano (como detalhado em todo
este trabalho). Para essa seleção, uma convocação foi criada na área de
desenvolvimento de Software de uma Empresa de TI (mesma na qual ocorreu o
“Projeto Copa”), havendo trinta (30) voluntários interessados em participar do
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experimento. Os voluntários foram divididos aleatoriamente e em mesmo número (15
em cada) entre os dois (2) grupos, como já mencionado (grupo controle utilizando o
Sistema Padrão; e grupo experimento utilizando o Sistema com Técnica).
Cada grupo recebeu treinamento sobre o sistema web que usou, instruções de
uso iguais sobre o processo e como etiquetar (com diferenciais, dado o tipo de
sistema e técnica utilizada). Ao final dos 3 dias de experimento, sete (7) pessoas de
cada grupo completaram toda a atividade, sendo que cada pessoa etiquetou 300
tweets.
4.2.4 Cálculo dos Resultados
Após os três dias de experimento, um banco de dados foi gerado contendo as
etiquetagens de cada pessoa. Como mencionado, cada uma das 14 pessoas
completaram 300 etiquetagens de 300 tweets diferentes, apresentados de forma
aleatória, e utilizando sistemas diferentes (sendo 7 pessoas em cada). Ao final,
foram 4.200 etiquetagens.
Em posse desse banco de dados, um novo sistema foi criado para processar
os resultados obtidos após o experimento e efetuar o cálculo da entropia gerada por
cada pessoa ao longo de seu processo de etiquetagem dos 300 tweets. Como
passos realizados neste cálculo, pode-se citar:
•

Recuperação das etiquetagens por pessoa;

•

Para

cada

pessoa,

foi

realizada

uma

contagem

de

quantas

classificações com sentimento positivo, neutro e negativo foram feitas
dentro de um mesmo Conjunto de Experimento, repetindo esse
processo por 6 vezes para cada pessoa (pois são 6 Conjuntos de
Experimento no total);
•

Com a contagem de etiquetagens positivas, neutras e negativas,
chegou-se a um número total de tweets que foram classificados por uma
pessoa, dividido pelas classes de sentimento. Para esta soma, tweets
classificados como Claramente Positivo e Positivo foram somados no
mesmo número total, mesma afirmação sendo válida para os
classificados como Negativo e Claramente Negativo;
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•

Com o valor total de tweets classificados como Positivo, Neutro e
Negativo por Conjunto de Experimento, para cada pessoa e para cada
um dos Sistemas utilizados (Padrão versus com Técnica), foi feito o
cálculo da entropia, considerando essas três (3) classificações como
parâmetros, ou três (3) eventos no cálculo da entropia (vide fórmula para
2 eventos, X e Y, na seção 4.1, e que foi estendida para 3 eventos);

•

Os valores de entropia calculados por pessoa e por Conjunto de
Experimento foram consolidados em duas saídas, considerando
pessoas que utilizaram o Sistema Padrão (saída 1), contra pessoas que
utilizaram o Sistema com Técnica (saída 2);

•

Também foram geradas mais 2 saídas por sistema (4 no total),
consolidando em cada arquivo os valores de entropias dividas por
Conjuntos de Experimento, Com e Sem Acordo (consolidando Positivo,
Neutro e Negativo Com Acordo em um arquivo, e os Sem Acordo em
outro).

Ao final dos cálculos e seguindo a lógica explicada acima, foi gerado um
arquivo com uma lista consolidando cálculos para todas as 7 pessoas participantes
de cada Grupo / Sistema, tendo o resultado da entropia causada por cada pessoa
em cada Conjunto de Experimento. Por exemplo, considerando o Conjunto de
Experimento “Positivo Com Acordo”, idealmente, a entropia seria zero (0) caso uma
pessoa etiquetasse todos os tweets deste grupo como Positivos, o que não acontece
na prática. Assim, o cálculo de entropia foi feito em cima da quantidade de tweets
deste Conjunto, e que uma pessoa etiquetou como Positivo, Neutro e Negativo. Os
tweets etiquetados como Neutro e Negativo e que estão no Conjunto de
Experimento “Positivo Com Acordo”, causaram entropia, causando então ruído na
base de treinamento.
As figuras 11 e 12 exemplificam e servem como uma forma didática de
apresentar o experimento e o modelo de cálculo utilizado neste trabalho.
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Figura 11 – Apresentação consolidada de números do experimento e uma visão inicial do
método utilizado

Figura 12 – Apresentação do modelo de cálculo utilizado neste trabalho
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4.2.5 Método Adotado Para Comparação dos Sistemas
Para validar os resultados dos cálculos de entropia para cada grupo de
experimento (Sistema Padrão versus Sistema com Técnica) e comparar esses 2
grupos de maneira estatisticamente válida, foi realizado um teste estatístico da
hipótese deste trabalho, utilizando o modelo de teste t não-pareado.
O teste t não-pareado consiste em comparar médias entre dois grupos com
amostras independentes (JAIN, 1991). Como exemplo, pode-se citar a comparação
do peso entre homens e mulheres de uma sala de aula. O membro de cada grupo
fornece apenas uma observação do seu peso para compor a análise. No entanto,
este tipo de teste necessita de uma homogeneidade de variância. Homogeneidade
de variância nada mais é do que a variabilidade semelhante entre os grupos
testados.
Considerando o escopo do experimento deste trabalho e visando provar a
hipótese deste trabalho, o teste t não-pareado se faz necessário, pois:
•

Os dois grupos de pessoas que participaram do experimento utilizaram
dois sistemas diferentes, nunca havendo uma pessoa que utilizou os
dois sistemas ao longo das atividades;

•

Os resultados de entropia calculados com base nas etiquetagens
realizadas por pessoas diferentes em sistemas diferentes não podem
ser comparados diretamente, ou de forma pareada. Existe uma mesma
intenção ou atividade (etiquetar tweets), os dados utilizados no
experimento para ambos os grupos foram os mesmos, mas as pessoas
integrantes de cada grupo foram diferentes.

Portanto, cálculos foram feitos utilizando um software que implementa funções
estatísticas (neste caso o R), e aplicou o teste t não-pareado, seguindo a premissa
na análise estatística de um nível de confiança de 95%, nível alto e conforme
sugerido na literatura (JAIN, 1991). Foram comparados 6 arquivos, sendo 3 arquivos
com valores de entropia gerados devido ao uso do Sistema Padrão, e outros 3
considerando o Sistema com Técnica. O resumo da forma como os testes de
comparação foram realizados e os resultados obtidos após os cálculos podem ser
encontrados na tabela 4.
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Tabela 4 – Testes realizados para comparação dos sistemas e Resultados obtidos
Teste Realizado
Resultado Obtido
(Teste 1) Teste comparando valores da
entropia gerados entre Sistema Padrão e

Resultado – representação em Gráfico:
- Diagrama de Caixa: Verificar Figura 11

Sistema com Técnica, considerando
todos os Conjuntos de Experimento
(Positivo Com Acordo, Neutro Com

Resultado – representação numérica:

Acordo, Negativo Com Acordo, Positivo

- Com 95%, o intervalo de confiança está em

Sem Acordo, Neutro Sem Acordo e

(-0,10067358 ; 0,08781998)

Negativo Sem Acordo) de cada sistema.

- Média Sistema com Técnica = 0,7606959
- Média Sistema Padrão = 0,7671227

(Teste 2) Teste comparando valores da
entropia gerados entre Sistema Padrão e

Resultado – representação em Gráfico:
- Diagrama de Caixa: Verificar Figura 12

Sistema com Técnica, considerando
apenas os Conjuntos de Experimento
Com Acordo (Positivo Com Acordo,

Resultado – representação numérica:

Neutro Com Acordo, Negativo Com

- Com 95%, o intervalo de confiança está em

Acordo) de cada sistema.

(-0,1694242 ; 0,1230753)
- Média Sistema com Técnica = 0,7142738
- Média Sistema Padrão = 0,7374483

(Teste 3) Teste comparando valores da
entropia gerados entre Sistema Padrão e

Resultado – representação em Gráfico:
- Diagrama de Caixa: Verificar Figura 13

Sistema com Técnica, considerando
apenas os Conjuntos de Experimento
Sem Acordo (Positivo Sem Acordo,

Resultado – representação numérica:

Neutro Sem Acordo, Negativo Sem

- Com 95%, o intervalo de confiança está em

Acordo) de cada sistema.

(-0,1122682 ; 0,1329099)
- Média Sistema com Técnica = 0,8071179
- Média Sistema Padrão = 0,7967971
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As figuras 13, 14 e 15 mostram os Diagramas de Caixa citados na Tabela 5 e
gerados com base nos resultados obtidos pelos Testes 1, 2 e 3, respectivamente
(também detalhados na Tabela 5).

Figura 13 – Diagrama de Caixa, como resultado do Teste 1: valores da entropia gerados
entre Sistema Padrão e Sistema com Técnica, considerando todos os Conjuntos de
Experimento
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Figura 14 – Diagrama de Caixa, como resultado do Teste 2: valores da entropia gerados
entre Sistema Padrão e Sistema com Técnica, considerando apenas os Conjuntos de
Experimento Com Acordo
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Figura 15 – Diagrama de Caixa, como resultado do Teste 3: valores da entropia gerados
entre Sistema Padrão e Sistema com Técnica, considerando apenas os Conjuntos de
Experimento Sem Acordo

4.3

Análise dos Resultados
Com base nos resultados mostrados na tabela 5 da Seção 4.2.5, pode-se

chegar às seguintes conclusões sobre o experimento realizado, sobre os testes
comparativos realizados e, consequentemente, em relação à técnica proposta neste
trabalho (Sistema com Técnica):
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•

Considerando análises feitas no “Teste 1”, pode-se dizer que o Sistema
com Técnica apresenta uma média (0,7606959) menor que a do
Sistema Padrão (0,7671227) em 95% das vezes. Isso significa que a
entropia do Sistema que aplica a técnica proposta neste trabalho é
menor do que a do Sistema Padrão.
o Apesar da média mostrar esse comportamento, o intervalo de
confiança está entre -0,10067358 e 0,08781998, incluindo o Zero
(0). Isso significa que, estatisticamente, pode haver um empate,
caso o experimento seja rodado novamente;

•

Considerando análises feitas no “Teste 2”, pode-se dizer que o Sistema
com Técnica apresenta uma média (0,7142738) menor que a do
Sistema Padrão (0,7374483) em 95% das vezes. Isso significa que a
entropia do Sistema que aplica a técnica proposta neste trabalho é
menor do que a do Sistema Padrão.
o Apesar da média mostrar esse comportamento, o intervalo de
confiança está entre -0.1694242 e 0.1230753, incluindo o Zero (0).
Isso significa que, estatisticamente pode haver um empate, caso
o experimento seja rodado novamente;

•

Considerando análises feitas no “Teste 3”, pode-se dizer que o Sistema
com Técnica apresenta uma média (0,8071179) maior do a do Sistema
Padrão (0,7967971) em 95% das vezes. Isso significa que a entropia do
Sistema que aplica a técnica proposta neste trabalho é maior que a do
Sistema Padrão, indicando uma piora com tweets do Conjunto
Experimento Sem Acordo.
o Apesar da média mostrar esse comportamento, o intervalo de
confiança está entre -0.1122682 e 0.1329099, incluindo o Zero (0).
Isso significa que, estatisticamente pode haver um empate, caso
o experimento seja rodado novamente;

Como resumo, pode-se perceber um empate entre os sistemas, caso leve em
conta o intervalo de confiança. Apesar disso, outra análise importante deve ser feita
nos Diagramas de Caixa gerados com resultados de cada um dos testes realizados
(Figuras 11, 12 e 13), e percebe-se que existe uma grande variância, principalmente
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nos testes do lado do Sistema com Técnica. Além disso, os Diagramas de Caixa
reportados evidenciam uma tendência de redução de entropia por parte do Sistema
com Técnica. Com base nisso, uma forma de resolver estatisticamente e manter o
nível de confiança em 95% seria aumentar a base de tweets etiquetados, ampliando
o experimento e coletando dados de um número maior de pessoas.
Outra importante observação é a verificação dos resultados do teste com todos
os valores de entropia sendo considerados (Teste 1) quando se abaixa o grau de
confiança. Apesar de deixar o teste mais “frouxo” estatisticamente, considerando o
nível de confiança em 50%, o Sistema com Técnica apresenta uma entropia menor
do que a do Sistema Padrão, com um intervalo de confiança que vai de menos
infinito à -0,006426797, não incluindo zero (0). Isso indica que a técnica proposta
neste trabalho é superior à outra comparada em 50% das vezes em que o
experimento for executado (caso se mantenha as condições enunciadas na Seção 4,
Experimento).
Portanto, é importante destacar que a técnica proposta neste trabalho se
mostrou eficiente na orientação de etiquetadores, visando que os mesmos sejam
mais coerentes ao longo do tempo e em todo o processo de etiquetagem,
consequentemente reduzindo ruídos na base de treinamento.
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5

CONCLUSÕES
Neste trabalho foi apresentada uma nova técnica de etiquetagem de dados

com foco em minimizar o problema de falta de coerência que pessoas tendem a
cometer com o passar do tempo e ao longo do processo de etiquetagem de dados.
Esse problema gera ruído em bases de treinamento, piorando a acurácia de um
classificador, gerado a partir de indução de um algoritmo de aprendizado
supervisionado.
Formas de resolver problemas ligados a geração de base de treinamento foram
apresentadas (BRODLEY et al., 1999; SHENG et al., 2008; LAW et al., 2010), e o
problema foco da técnica proposta veio para resolver o problema de dispersão
temporal que existe em etiquetadores, que tendem a classificar dados semelhantes
de maneira diferente, não conseguindo manter coerência e criar um conceito padrão
de como etiquetá-los (KULESZA et al., 2014). Conceitos de grupos e textos de ajuda
foram publicados na técnica de Kulesza et al.(2014) e viu-se uma oportunidade de
aproveitar o conceito de ajudar o etiquetador a ser mais coerente ao longo do tempo.
Elaborou-se uma técnica que cumprisse esse objetivo e fosse mais direcionada para
etiquetagem de dados de mídias sociais, como o Twitter, e focada em aplicações de
análise de sentimento desses dados (neste caso, tweets).
Como mostrado ao longo deste trabalho, a técnica proposta passou por
evoluções, sendo implementada em um sistema Web. Começou-se com uma
implementação do conceito de grupos, em que etiquetadores podiam ir salvando
tweets, agrupando-os em conceitos similares. Houve uma transformação do sistema
e da usabilidade da técnica, com base em conceitos de design e interface homemcomputador, o que ajudou a apresentar de forma mais direta informações ao
etiquetador e ajudá-lo a executar melhor atividade principal, que é a de etiquetar
dados. Após algumas rodadas e discussões, chegou-se a conclusão que o conceito
de agrupamento de tweets não era intuitivo ao etiquetador. Então, a técnica chegou
a sua versão final, continuando com o intuito de ajudar o etiquetador a ser coerente
ao longo do processo de etiquetagem, utilizando conceito de comparação de
similaridade de texto (LEVENSHTEIN, 1966; NAVARRO, 2001; WAGNER et al.,
1974; HJELMQVIST, 2012), analisando a proximidade do tweet que estava sendo
classificado com todos os já etiquetados anteriormente. Assim, pode-se montar
ranking e visão consolidada com tweets mais semelhantes e o sentimento associado
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a cada um. Com isso, a técnica continuou resolvendo o problema de falta de
coerência, mas as informações e textos de ajuda foram consolidados de maneira
mais intuitiva aos etiquetadores, facilitando a tomada de decisão pelo sentimento
associado ao tweet que está sendo analisado no momento e podendo ser mais
coerente (trazendo o conceito de que entradas semelhantes, geram saídas
semelhantes).
Para se medir a hipótese deste trabalho e testar a técnica proposta, foi
realizado um experimento com dois grupos de pessoas, cada um utilizando um
sistema diferente. Um dos sistemas foi aqui chamado de Sistema padrão e foi
desenvolvido com uma técnica mais simples de apresentação de tweets e
etiquetagem, utilizada no projeto de análise de sentimento desenvolvido em uma
empresa de TI, cujo codinome usado neste trabalho foi “Projeto Copa”. O segundo
sistema foi implementado com base na técnica proposta neste trabalho. O
experimento foi rodado com participação de 14 pessoas, 7 em cada grupo e
utilizando um dos sistemas, com 300 tweets etiquetados por cada participante. Ao
final do experimento, foram geradas 4.200 etiquetagens, que foram filtradas e
analisadas em um sistema de análise também desenvolvido por este trabalho.
O conceito utilizado para análise dos dados obtidos com o experimento foi o de
cálculo de entropia (SHANNON, 1948; CARTER, 2014; GRAY, 2013). O cálculo de
entropia visa descobrir a quantidade de incerteza que se tem em uma mensagem
transmitida. Esse conceito é diretamente comparável ao que se quer reduzir neste
trabalho, que é ruído, pois em pessoas sendo mais coerentes, menor será a
distorção que essa pessoa causará na base de treinamento (ou seja, menor a
entropia). Com isso, cálculos foram feitos em conjuntos de tweets etiquetados por
cada grupo de pessoas que participaram do experimento, buscando comparar a
entropia causada por cada grupo e consolidada por sistema (Sistema Padrão versus
Sistema com Técnica). Assim, comparou-se os dois sistemas, utilizando entropia
consolidada e gerada, através do método de comparação de sistemas teste t nãopareado. Um teste do tipo não-pareado se fez necessário, pois apesar de se ter a
mesma quantidade de pessoas etiquetando tweets iguais e em mesma quantidade,
as pessoas em cada grupo apenas utilizaram um sistema. Portanto, os sistemas
eram diferentes e as pessoas também eram diferentes, não sendo possível fazer
uma comparação direta.
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Os resultados obtidos com a análise comparativa dos dois sistemas citados
foram satisfatórios e o tipo de teste utilizado se mostrou correto. O resultado
principal do experimento é que o sistema construído a partir da técnica proposta
neste trabalho se mostrou eficiente na redução de entropia e com redução maior do
que a do Sistema Padrão, com base na média calculada para dois dos três testes
executados, considerando 95% da vezes (no caso de resultados globais de cálculo,
média dos valores de entropia de 0,7606959 para quando Sistema com Técnica foi
utilizado, contra 0,7671227 do Sistema Padrão). Apesar disso, é importante dizer
que o intervalo de confiança contemplou zero (0) em todos os testes, mostrando que
se o experimento for repetido, pode-se ter um empate na comparação, o que
caracteriza estatisticamente que houve um empate, ou a técnica proposta pode
apresentar resultados piores do que a técnica padrão. Para se conseguir um
resultado absoluto, deve-se coletar um número maior de etiquetagens para ambos
os grupos de experimento, e isso fica evidenciado quando se analisa os Diagramas
de Caixa apresentados nas figuras 11, 12 e 13. Em diminuindo o percentual do nível
de confiança para 50%, o sistema que utiliza a técnica já se apresenta superior
quando comparado ao outro sistema. Isso mostra que a técnica proposta neste
trabalho foi comprovada como eficiente na diminuição do nível de ruído gerado por
um etiquetador ao longo do processo de etiquetagem de dados, apesar de que a
realização de um experimento maior se faz necessário para conseguir um resultado
estatisticamente válido.
5.1

Oportunidades de Estudo Futuro
Como oportunidade de estudo futuro, pode-se aproveitar os conceitos de

agrupamento de dados semelhantes descritos na primeira versão da técnica,
utilizando grupos personalizados que foram criados pelos etiquetadores e indicar
sugestões de grupos já criados por outros etiquetadores e que são semelhantes.
Assim, pode-se compartilhar conceitos entre etiquetadores, fazer com que os
mesmos pensem de maneira semelhante, o que poderá diminuir a divergência de
opiniões entre etiquetadores. Isso poderá minimizar o segundo problema citado
neste trabalho, o de discordância de etiquetagem de um mesmo tweet entre
etiquetadores.
Outra oportunidade de estudo é a de aperfeiçoar a técnica proposta,
implementando um sistema de sugestões, em que etiquetagens já realizadas seriam
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analisadas e o etiquetador receberia uma indicação de como outras pessoas (na
média) classificaram o sentimento de tweets que pertencem ao mesmo grupo
daquele que está sendo classificado no momento. Isso poderia ser feito com o uso
da técnica de similaridade de texto já aplicada neste trabalho, simplesmente
extrapolando para um visão global do sistema. Com isso, os cálculos de similaridade
seriam utilizados para influenciar positivamente todos os etiquetadores que
participam de um mesmo processo de etiquetagem.
Além dessas, existe uma oportunidade de aperfeiçoar a forma como se calcula
similaridade entre textos e a forma de apresentar os resultados. Neste trabalho, foi
utilizada a técnica de Levenshtein (LEVENSHTEIN, 1996), que se mostrou eficiente
em vários casos, mas não em outros. Muitas frases são complexas de serem
distinguidas apenas comparando similaridade por palavras pertencentes em dois
textos diferentes, como é o caso de tweets com alto grau de ambiguidade. Uma
nova proposta seria treinar um modelo de aprendizado supervisionado para ir, à
medida que uma pessoa fosse etiquetando tweets (criando base histórica), dando
sugestão de qual sentimento seria o mais provável de se etiquetar o tweet que está
sendo analisado no momento. Outra forma de melhorar o cálculo de similaridade
entre textos seria a utilização de técnicas de pré-processamento, buscando excluir
palavras, termos ou expressões não importantes para o contexto da frase e, assim,
equalizar os textos a serem comparados.
Outra oportunidade de estudo seria utilizar os dados etiquetados no
experimento deste trabalho e utilizá-los como base para uma análise de quais dados
impactam mais na acurácia de um classificador de sentimentos de dados do Twitter
(que foi induzido por um algoritmo de aprendizado supervisionado). Com essa
análise, seria possível implementar uma estratégia de Active Learning (EKBAL et al.,
2012; GONZÁLEZ-RUBIO et al., 2011; YANG et al., 2009), realizando uma análise
prévia de dados para saber quais tipos de dados impactam mais o classificador,
buscando etiquetagens dos dados que mais importam para a melhoria da acurácia.
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APÊNDICE – ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA
TÉCNICA PROPOSTA
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Nesse apêndice estão documentados, fazendo uso da Unified Modeling
Language (UML), os artefatos desenvolvidos com base na técnica descrita na seção
3 deste trabalho.
Como artefatos, foram documentados os requisitos, atores, principais casos de
uso, com seus fluxos, e um diagrama de classe simplificado. Como explorado na
seção 3, a técnica proposta sofreu várias mudanças ao longo da pesquisa realizada
e, portanto, alguns requisitos documentados não foram utilizados na implementação
do sistema final, o que foi desenvolvido e utilizado ao longo do experimento
realizado neste trabalho.
I.

Requisitos
Levando em consideração as primeiras duas (2) versões da técnica, os principais
requisitos funcionais (ligados diretamente às versões iniciais da técnica) são:
• Criação de grupos padrão e personalizados pelos etiquetadores

Descrição: O sistema deve apresentar ao usuário, por padrão, oito (8) grupos
referência de tweets, sendo eles: "Claramente Positivo", "Claramente Negativo",
“Neutro", "Não relacionado ao Domínio (Futebol), mas Positivo”, "Não relacionado ao
Domínio (Futebol), mas Negativo”, "Ambíguo e Positivo”, "Ambíguo e Negativo”,
"Altamente dependente de contexto". O sistema deve também permitir a criação de
grupos de tweets personalizados, em que o etiquetador possa adicionar um “Nome”
e uma “Descrição”, como propriedades associadas à cada grupo.
• Busca por mensagens similares em um grupo específico
Descrição: O sistema deve permitir a busca de tweets já etiquetados anteriormente e
associados a um determinado grupo padrão ou personalizado. Sistema deverá
permitir ao usuário que abra o grupo que deseja procurar (em uma nova tela ou popup) e possa ler todos os tweets associados àquele grupo.
• Associação de um tweet etiquetado a um grupo específico
Descrição: O sistema deve permitir que o usuário associe o tweet a um grupo padrão
no momento da definição da polaridade / sentimento associado ao mesmo. O
sistema deve permitir também que um tweet seja associado a um grupo
personalizado, logo após sua criação.
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Levando em consideração a versão final da técnica, os principais requisitos
funcionais (ligados diretamente à técnica) são:
• Exibição de textos de ajuda (Dicas) aos usuários
Descrição: O sistema deve exibir textos de ajuda aos usuários quando for
selecionado um dos sentimentos que devem ser associados ao tweet apresentado
para etiquetagem. Esses textos foram gerados anteriormente e serão apenas
apresentados, e não adaptados dinamicamente.
• Exibição de tweets mais similares ao que está sendo etiquetado
Descrição: O sistema deve calcular a similaridade entre os 15 primeiros tweets já
etiquetados pelo usuário e o texto que está sendo classificado no momento. O
sistema exibe ao usuário os 10 textos mais similares, ordenados do mais para o
menos similar. Além disso, o sistema deve exibir a informação sobre a quantidade
dos 15 tweets mais similares que foram classificados em cada um dos sentimentos
(de claramente positivo à claramente negativo).
• Exibição de componentes na página web, seguindo regras de design
Descrição: O sistema deve apresentar os componentes da interface web da página
principal, seguindo regras de design (como apresentadas na tabela 3 deste
trabalho).

Além desses, existem outros requisitos comuns que devem ser implementados.
Segue a listagem:
• Persistência do dado em um banco de dados após etiquetagem feita pelo
usuário.
• Autenticação de cada usuário do sistema, com seu ID e senha.
• Apresentação de 300 tweets a serem etiquetados por cada usuário do
sistema;
• Controle de exibição diário de tweets a serem etiquetados, levando em conta
o usuário e qual tweet ele deve continuar etiquetando (controle de cadência,
exibindo a partir de onde o usuário parou no dia anterior).
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• Criação de um segundo sistema para consolidação e cálculos dos dados
gerados por cada usuário (dados de etiquetagens de cada usuário).

II.

Requisitos Não Funcionais
• O sistema deve ser desenvolvido para ser acessado via Internet Browser
(Firefox ou Google Chrome), caracterizando-o como um sistema web.
• A linguagem de programação a ser utilizada é Java, versão Enterprise Edition,
com uso de conceitos como Java Persistence API (JPA), Restful APIs e
conceitos básicos de Java.
• Também haverá uso de conceitos de programação web como Javascript,
Ajax, Document Object Model (DOM).
• O ambiente de desenvolvimento deve ser o Eclipse.
• Os servidores de aplicação e web serão provisionados no serviço de
plataforma como serviço da IBM, chamada Bluemix, sendo ofertado como
nuvem pública.
• O pico máximo será de 30 usuários, considerando 15 usuários utilizando o
sistema simultaneamente.
• O sistema não é de missão crítica, portanto, não há necessidade de
configuração da infraestrutura com conceitos de alta disponibilidade e
recuperação em caso de desastres.

III.

Atores
A tabela A1 lista os principais atores que interagem ou influenciam o sistema

desenvolvido neste trabalho.
Tabela A1 – Lista de atores
Ator
Etiquetador

Descrição
Pessoa que interage com o sistema, para
etiquetar / classificar dados apresentados na
página de classificação de tweets. É também
mencionado como “usuário do sistema”.
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Sistema

Códigos e fluxos implementado em código
Java, além de realizar a persistência em
banco de dados relacional das etiquetagens
realizadas pelo Etiquetador.

IV.

Casos de Uso
As tabelas A2 a A6 mostram detalhes dos casos de uso identificados para a
implementação do sistema web que implementa a técnica proposta, tanto nas
versões inicias, como na versão final desta técnica.

Tabela A2 – Caso de Uso “Criar grupos personalizados”
Nome do Caso de Uso
Criar Grupos Personalizados
Atores
Pré-Condições

Etiquetador
•

Etiquetador ter sido autenticado e
autorizado a acessar o sistema web;

•

Etiquetador ser reconhecido pelo
sistema web e ter seus dados
carregados.

Fluxo de Eventos

Fluxo Principal:
1. Etiquetador clica no botão “Criar
Grupo”;
2. Etiquetador entra com Nome e
Descrição do grupo que deseja criar;
3. O sistema cria o grupo;
4. O sistema associa o tweet que está
sendo etiquetado a este novo grupo;
5. Etiquetador recebe uma mensagem
informando sobre a criação do grupo
e associação do tweet ao mesmo.

Pós-Condições

Sistema cria o grupo, associa o tweet ao
grupo e salva esses eventos.
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Tabela A3 – Caso de Uso “Buscar tweet(s) em um grupo específico”
Nome do Caso de Uso
Buscar tweet(s) em um grupo específico
Atores
Pré-Condições

Etiquetador
•

Etiquetador ter sido autenticado e
autorizado a acessar o sistema web;

•

Etiquetador ser reconhecido pelo
sistema web e ter seus dados
carregados.

•

Etiquetador visualizar um novo tweet
a ser etiquetado.

Fluxo de Eventos

Fluxo Principal:
1. Etiquetador clica no grupo em que
deseja pesquisa”;
2. O Sistema abre um pop-up;
3. Etiquetador visualiza a lista de tweets
que foram salvos previamente neste
grupo;
4. Etiquetador fecha o pop-up e
continua o processo de etiquetagem.

Pós-Condições

Sistema retorna ao estado de etiquetagem
após fechar o pop-up.

Tabela A4 – Caso de Uso “Associar tweet a um grupo específico”
Nome do Caso de Uso
Associar tweet a um grupo específico
Atores
Pré-Condições

Etiquetador
•

Etiquetador ter sido autenticado e
autorizado a acessar o sistema web;

•

Etiquetador ser reconhecido pelo
sistema web e ter seus dados
carregados.
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•

Etiquetador visualiza um novo tweet a
ser etiquetado.

Fluxo de Eventos

Fluxo Principal:
1. Etiquetador verifica o texto do tweet e
qual polaridade / sentimento o texto
está associado;
2. Etiquetador escolhe, em uma lista de
grupos, o grupo de deseja associar
aquele tweet;
3. Sistema salva o tweet na lista de
dados do grupo escolhido.

Pós-Condições

Sistema retorna com um novo tweet para ser
classificado pelo Etiquetador.

Tabela A5 – Caso de Uso “Exibir texto de ajuda”
Nome do Caso de Uso
Associar tweet a um grupo específico
Atores
Pré-Condições

Etiquetador
•

Etiquetador ter sido autenticado e
autorizado a acessar o sistema web;

•

Etiquetador ser reconhecido pelo
sistema web e ter seus dados
carregados;

•

Etiquetador visualiza um novo tweet a
ser etiquetado e 5 sentimentos ou
classes possíveis de associar o tweet
(claramente positivo, positivo, neutro,
negativo ou claramente negativo).

Fluxo de Eventos

Fluxo Principal:
1. Etiquetador verifica o texto do tweet e
qual polaridade / sentimento o texto
está associado;
2. Etiquetador escolhe um dos
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sentimentos ou classes que ele
acredita ser a mais correta para o
tweet;
3. Sistema exibe o texto de ajuda
referente ao sentimento ou classe
escolhida pelo etiquetador.
Pós-Condições

Sistema exibe o texto de ajuda para que o
etiquetador tenha mais informações sobre o
sentimento e exemplos.

Tabela A6 – Caso de Uso “Exibir texto de ajuda”
Nome do Caso de Uso
Associar tweet a um grupo específico
Atores
Pré-Condições

Etiquetador
•

Etiquetador ter escolhido um dos 5
sentimentos ou classes possíveis de
associar o tweet (claramente positivo,
positivo, neutro, negativo ou
claramente negativo) e ter visto o
texto de ajuda associado a essa
classe.

Fluxo de Eventos

Fluxo Principal:
1. Sistema recebe o tweet a ser
etiquetado;
2. Sistema recupera todos os tweets já
etiquetados pelo Etiquetador;
3. Sistema executa algoritmo de cálculo
de similaridade entre o texto do tweet
atual e de todos os tweets
recuperados;
4. Sistema responde com uma lista de
15 tweets mais similares, com as
etiquetagens realizadas pelo
Etiquetador no passado;
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5. Sistema responde também com uma
lista dos 5 sentimentos ou classes e a
soma de tweets similares em cada
sentimento.
6. Etiquetador visualiza as informações
dos tweets mais similares ao que
está sendo etiquetado na página Web
(retornadas nos passos 4 e 5).
Pós-Condições

Sistema exibe informações de tweets mais
similares e o Etiquetador pode visualizar.

V.

Diagrama de Classe

Figura A1 – Diagrama de classe simplificado, contendo principais atributos e métodos
desenvolvidos em cada classe

