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Resumo Uma forma de organizar o conhecimento e facilitar sua busca
e recuperação é criar uma representação estrutural dividida por tópicos
hierarquicamente relacionados. Uma vez constrúıda esta estrutura, é
necessário encontrar descritores para cada um dos grupos obtidos. Em
muitos casos, essa lista é constrúıda utilizando apenas os termos exis-
tentes nos documentos da coleção. Neste artigo é apresentado o método
SeCLAR (Selecting Candidate Labels using Association Rules), que ex-
plora o uso de regras de associação para a seleção de bons candidatos a
descritores para agrupamentos hierárquicos de documentos. A ideia geral
do método proposto é considerar cada relação do tipo pai-filho existente
entre os nós como do tipo das relações antecedente-consequente utilizadas
nas regras de associação. Os resultados dos experimentos indicam que o
método proposto melhora os valores de precisão e a revocação ao utilizar
o SeCLAR combinado com um método clássico de seleção de descritores.

Key words: descritores para agrupamentos hierárquicos, regras de as-
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1 Introdução

A organização automática da informação textual dispońıvel é uma tarefa que
tem recebido muita atenção nos últimos anos. Uma forma de organizar o conheci-
mento e facilitar sua busca e recuperação é criar uma representação estrutural di-
vidida por tópicos hierarquicamente relacionados. Essa estrutura pode ser obtida
de forma automática aplicando-se algoritmos de agrupamento hierárquicos ou
pode ser constrúıda e mantida por especialistas de domı́nio, como nos casos dos
diretórios online do Yahoo! ou o Open Directory Project [10]. O conhecimento
mais geral da coleção se encontra nos ńıveis mais altos da hierarquia e o mais
espećıfico nos ńıveis mais baixos.

Uma vez obtida esta estrutura, é necessário encontrar descritores para cada
um dos grupos obtidos. A seleção de descritores para agrupamentos é uma tarefa
comum na mineração de texto e na recuperação de informação. Geralmente,
os métodos buscam uma lista de termos discriminativos, que são usados para
facilitar a recuperação da informação ou uma interpretação de cada grupo [6].
Em muitos casos, essa lista é constrúıda utilizando apenas os termos existentes
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nos documentos da coleção. O método mais simples e amplamente utilizado é a
seleção daqueles que aparecem mais vezes nos documentos do grupo, ou seja, os
termos com maior frequência. Esta lista normalmente revela os tópicos de mais
alto ńıvel, mas pode deixar de retratar detalhes espećıficos do agrupamento [7].

Os métodos de seleção de descritores encontrados na literatura podem ser di-
vididos em métodos baseados em frequência, como no caso do método citado an-
teriormente, métodos baseados em centroide, como o proposto em [3], e métodos
baseados em modelos probabiĺısticos ([6], [7], [10]). Estes trabalhos consideram
cada documento como uma bag-of-words e não exploram explicitamente o rela-
cionamento existente entre os termos dos documento do grupo.

Assim, neste artigo é apresentado o método SeCLAR - Selecting Candidate
Labels using Association Rules -, que explora o uso de regras de associação para
a seleção de descritores para agrupamentos hierárquicos de documentos. Este
método gera regras de associação baseadas em transações constrúıdas à partir de
cada documento da coleção, e utiliza a informação de relacionamento existente
entre os subgrupos do agrupamento hierárquico para selecionar candidatos a
descritores, como descrito na Seção 3.

O artigo encontra-se estruturado da seguinte forma: na Seção 2 é apresentada
uma breve revisão com conceitos utilizados neste trabalho e de alguns métodos
encontrados na literatura. O método proposto é descrito na Seção 3. A Seção 4
contém os resultados da avaliação realizada. Por fim, as conclusões e trabalhos
futuros são apresentadas na Seção 5.

2 Trabalhos Relacionados

Em muitos problemas, como na organização de uma biblioteca digital, o agru-
pamento hierárquico de documentos já está constrúıdo. Nestes casos, é preciso
obter um conjunto de descritores para os nós da hierarquia respeitando a orga-
nização existente e utilizando a informação contida na própria coleção.

Uma ideia independente de como a hierarquia é obtida e que tenta evitar
duplicações desnecessárias das palavras é a apresentada em [7]. Parte-se da raiz
para as folhas da árvore, verificando cada um dos nós. Cada nó recebe uma lista
de posśıveis descritores composta por todos os termos dos documentos associados
a este nó, e cada termo é associado a sua frequência total nesta coleção. Para se-
lecionar a lista final de descritores, cada termo com frequência maior que zero nos
filhos é avaliada segundo o seu grau de dependência com este filho. Se a hipótese
de independência for aceita, então a palavra pertence ao nó pai e é removida
dos nós filhos, caso contrário ela é associada aos nós filhos e removida do nó pai.
Um dos problemas desse método é garantir a convergência da distribuição das
diferenças dos valores esperados e observados para uma distribuição χ2 quando
os valores esperados são muito pequenos (próximos de zero).

Com base na proposta apresentada em [7], os autores de [6] propuseram o
RLUM - Robust Lableling Up Method. Ele tanto resolve mais diretamente a
questão de repetição dos descritores quanto utiliza um estimador mais robusto
para testar as hipóteses de independência ou dissociação das palavras aos grupos.
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Além disso, o objetivo é distribuir os termos ao longo da hierarquia, evitando
repetições desnecessárias nos mesmos ramos, mantendo os termos mais genéricos
nos ńıveis mais altos e os mais espećıficos nos ńıveis mais baixos. O RLUM é
mais robusto e possui uma complexidade menor que a do método proposto em
[7]. Entretanto, este método considera os documentos como uma bag-of-words e
não leva em consideração as relações existentes entre os termos nos documentos.

Na proposta descrita em [4], utiliza-se regras de associação como descritores
de agrupamentos não-hierárquicos. Segundo os autores, as regras de associação
possuem um ńıvel semântico intŕınseco que não é posśıvel determinar com uma
simples contagem de frequência ou com uma redução do conjunto de termos dos
documentos. A própria regra de associação gerada é utilizada como descritor
do grupo, e a geração das regras também considera cada documento como uma
bag-of-words. Além disso, as regras de associação são facilmente entendidas e
interpretadas pelos usuários [5].

3 Método Proposto

Observando as caracteŕısticas das regras de associação e os trabalhos anteriores,
neste artigo é proposto o método SeCLAR - Selecting Candidate Labels using
Association Rules. A ideia geral do método proposto é considerar cada relação
do tipo pai-filho existente entre os nós como do tipo das relações antecedente-
consequente utilizadas nas regras de associação. Assume-se, então, que o nó pai
influencia cada um dos seus nós filhos, e portanto os descritores selecionados
para o nó pai devem refletir essa informação.

O método SeCLAR recebe como entrada um agrupamento hierárquico H
constrúıdo à partir de um conjunto de documentos D, o conjunto N de nós
associados a H e um conjunto de termos T previamente selecionados do con-
junto de termos presentes na coleção. O conjunto D é formado pelos documen-
tos utilizados na formação da hierarquia. Caso haja algum pré-processamento
dos documentos, como limpeza, padronizações e remoção de palavras, utiliza-se
os arquivos obtidos ao final deste processo. Cada nó do conjunto N possui um
conjunto D′ de documentos associados a este nó e D′ ⊆ D. O conjunto T é o
conjunto formado por todos os termos presentes nos documentos do conjunto D,
bem como a informação da relação de cada termo com os documentos em que
ele aparece, e uma medida de frequência associada a essa relação, representada
normalmente em uma matriz atributo-valor. Essa frequência associada pode ser,
por exemplo, a informação da frequência absoluta do termo no documento. O
método apresentado no Algoritmo 1 também recebe os seguintes parâmetros
como entrada: (i) tamanho janela é utilizado para ajustar o tamanho da janela
utilizada para transformar os documentos em um conjunto de transações; (ii)
medida se refere a medida objetiva que será utilizada para selecionar um sub-
conjunto de regras de associação, executado pelo Algoritmo 3; (iii) K representa
o número máximo de regras de associação selecionadas no Algoritmo 3 de acordo
com a medida escolhida no parâmetro medida; (iv) supmin e confmin são os
valores de suporte mı́nimo e confiança mı́nima, respectivamente, utilizados pelo
algoritmo de geração de regras de associação.
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O processo inicia-se com a geração dos conjuntos de regras de associação para
cada nó da hierarquia (linhas 1 a 4). Na linha 3, recupera-se o subconjunto de
documentos de D que está associado ao nó ni que será processado. O algoritmo
auxiliar gerar-regras-associação transforma estes documentos em transações e
obtém um conjunto de regras de associação para este nó. Em seguida, é executado
o processo de seleção dos candidatos a descritores (linhas 5 a 8). Para realizar
o percurso da linha 5, visita-se, à partir da raiz, o nó filho mais a esquerda
ainda não visitado. Caso todos os nós filhos já tenham sido visitados, continua a
execução processando o nó visitado. Esta estratégia é importante, pois influencia
o resultado obtido pela execução do algoritmo selecionar-descritores-candidatos.

Algoritmo 1 SeCLAR
Entrada: Agrupamento hierárquico H; conjunto N={n1, ..., nm} de nós associados a H; con-

junto D={d1, ..., dk} de documentos associados a H; conjunto T={t1, ..., tj} de termos;
tamanho janela: tamanho da janela; medida: uma medida objetiva para seleção das regras;
K: número máximo de regras de associação selecionadas para cada nó; supmin e confmin:
valores de suporte e confiança mı́nimos para geração das regras de associação.

Sáıda: Agrupamento hierárquico H′ com os candidatos a descritores para cada nó.
1: para cada nó ni ∈ H faça
2: Recupera o conjunto D′ ⊆D dos documentos associados ao nó ni

3: Ri ←gerar-regras-associação(ni, D
′, tamanho janela, supmin, confmin)

4: fim para
5: para Percorrer os nós da folha até a raiz, e para cada nó ni ∈ H faça
6: Recupera o conjunto N ′ ⊆N dos nós filhos de ni

7: Descritoresi ←selecionar-descritores-candidatos(ni, N
′,medida,K)

8: fim para
9: H′ ←remover-nos(H)

Por fim, o algoritmo remover-nos descrito na linha 9 verifica se todos os nós
da hierarquia possuem candidatos a descritores. Caso algum nó tenha seu con-
junto de candidatos vazio, optou-se por remover este nó da hierarquia e associar
seus descendentes ao antecedente direto do nó removido de acordo com o pro-
cesso. O resultado obtido ao final de todo esse processo é então utilizado como
entrada para o método de seleção de descritores.

Gerar as regras de associação para cada nó - Para gerar as regras de
associação de cada nó do agrupamento é preciso transformar os documentos
associados ao nó em um conjunto de transações. Este trabalho assume que, para
cada nó ni ∈ N é posśıvel transformar os documentos associados a este nó em um
conjunto de transações e, à partir deste conjunto, gerar as regras de associação. O
método descrito no Algoritmo 2 executa essa transformação e obtém o conjunto
de regras de associação do nó ni.

Neste método, percorre-se os documentos pré-processados (linha 2) e, para
cada documento dk, obtém-se suas palavras na sequência em que elas aparecem
no documento (linha 3). Adiciona-se a i-ésima palavra observada no conjunto
que formará uma nova transação. Em seguida, obtém-se as palavras não repeti-
das consecutivas a esta, adicionando cada uma delas ao conjunto que formará
a transação, até que este conjunto tenha tamanho tamanho janela ou que não
seja mais posśıvel obter palavras no documento processado (linhas 4 a 11). A
transação formada é adicionada ao conjunto de transações relacionadas ao nó ni
(linha 12), e o processo é executado até que todos os documentos sejam transfor-
mados em transações. Ao final deste processo, o conjunto de transações perten-
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centes ao nó é processado por um algoritmo de geração de regras de associação
(como o Apriori [1]), e o conjunto obtido é armazenado (linha 15).

Algoritmo 2 Método Gerar-Regras-Associação
Entrada: D′ ⊆D dos documentos associados ao nó ni; tamanho janela: tamanho da janela;

supmin: valor de suporte mı́nimo; confmin: valor de confiança mı́nima.
Sáıda: O conjunto Ri de regras de associação do nó ni

1: Transacoesi ← ∅
2: para cada documento dk ∈ D′ faça
3: para i←1 to |palavras em dk| faça
4: transacao← ∅
5: w ← i
6: enquanto |transacao| <= tamanho janela AND i + w <= |palavras em dk| faça
7: se {palavrai+w}/∈ transacao então
8: transacao← transacao ∪ palavrai+w

9: fim se
10: w ← w + 1
11: fim enquanto
12: Transacoesi ← Transacoesi ∪ transacao
13: fim para
14: fim para
15: Ri ← gera-regras(Transacoesi, sup-min, conf-min)

Essa transformação é aplicada uma vez que os nós mais próximos das folhas
da hierarquia possuem poucos documentos associados, o que inviabilizaria a
geração de regras de associação pois o número de transações seria pequeno. Este
processo também permite explorar as relações existentes entre as palavras dos
documentos com vários ńıveis de granularidades.

Selecionar os candidatos a descritores - Obtido o conjunto de regras de
associação para todos os nós, seleciona-se os candidatos a descritores de cada nó
ni. A proposta é utilizar as regras de associação de cada nó filho de ni conforme
descrito no Algoritmo 3.

Algoritmo 3 Método selecionar-descritores-candidatos
Entrada: medida: uma medida objetiva para seleção das regras; N ′: conjunto dos nós filhos de ni;

K: número máximo de regras de associação selecionadas para cada nó.
Sáıda: O conjunto Descritoresi de candidatos a descritores associados ao nó ni

1: Descritoresi ← ∅
2: se (ni é folha) então
3: Descritoresi ← O conjunto atual de termos de ni

4: senão
5: para j ← 1 to

∣∣N ′∣∣ faça

6: Recupera o conjunto Rj de regras de associação do nó nj ∈ N ′

7: MelhoresRegras←seleciona-melhores-regras(Rj ,medida,K)
8: para w ← 1 to |MelhoresRegras| faça
9: Regra←MelhoresRegras[w]
10: Antecedente← Regra.Antecedente
11: para cada termo ∈ Antecedente faça
12: se {termo}/∈ Descritoresi AND {termo} não é candidato a descritor de nenhum

descendente de ni então
13: Descritoresi ← Descritoresi∪ {termo}
14: fim se
15: fim para
16: fim para
17: fim para
18: fim se

Caso o nó ni avaliado seja um nó folha da hierarquia, todos os termos são adi-
cionados a lista de posśıveis candidatos. Se o nó não é folha, o método seleciona-
melhores-regras apresentado na linha 7 recupera as K melhores regras de as-
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sociação para cada um dos conjuntos de regras dos nós filhos de ni. À partir
deste subconjunto, seleciona-se os itens do antecedente de cada uma das regras
e adiciona-se em um conjunto de posśıveis descritores do nó ni (linhas 8 a 17).

O método proposto utiliza os itens do antecedente das regras de associação
dos nós filhos como posśıveis candidatos a descritores para o nó pai. Dessa forma,
espera-se explorar a organização hierárquica existente. É importante destacar
que uma boa escolha para os descritores depende da medida objetiva escolhida.

O algoritmo também elimina a repetição dos termos ao longo da hierarquia
aplicando a restrição da linha 12. Esta restrição não evita que um mesmo descri-
tor seja utilizado em nós de um mesmo ńıvel, ou que estejam em ramos diferentes
da hierarquia.

Remover os nós da hierarquia que ficaram sem descritores - Após a
aplicação do método apresentado no Algoritmo 3 em todos os nós da hierarquia,
é posśıvel que alguns nós tenham ficado com seu o conjunto de descritores vazio.
Neste caso, o nó é removido da hierarquia, e seus descendentes são associados ao
nó pai do nó removido. A remoção foi aplicada uma vez que muitos algoritmos
clássicos não fazem nenhum tipo de corte na hierarquia, e o resultado final após
o processamento do método de seleção combinado com o SeCLAR seria um
agrupamento com diversos nós sem descritores selecionados.

Algoritmo 4 Método remover-nos
Entrada: Hierarquia H.
Sáıda: Hierarquia H atualizada
1: para cada node ni ∈ H AND ni não é raiz faça
2: se Descritoresi = ∅ então
3: Recupera o conjunto N ′ ⊆N dos nós filhos de ni

4: Recupera o conjunto Np ⊆N dos nós filhos do nó pai de ni

5: Np← Np ∪N ′

6: Remove ni de Np
7: fim se
8: fim para
9: Retornar H

O Algoritmo 4 recebe como entrada uma hierarquia completa e processada.
Então, ele percorre cada nó desta, verificando se o conjunto de descritores deste
nó está vazio (linha 2). Caso seja encontrado algum nó ni que satisfaça essa
condição, remove-se a ligação dos nós filhos de ni com este, ligando cada um dos
nós filhos ao nó pai de ni (linhas 3 a 5). Remove-se então o nó ni da hierarquia
(linha 6) e verifica-se então os outros nós.

Combinando o SeCLAR com os métodos da literatura - Os métodos
de seleção de descritores tradicionais apresentados na Seção 3 recebem como
entrada um agrupamento hierárquico H, constrúıdo à partir de um conjunto de
documentos D, o conjunto N de nós associados a H e um conjunto de termos
T previamente selecionados do conjunto de termos presentes na coleção. Eles
selecionam os descritores utilizando como candidatos os termos presentes no
conjunto T .

O SeCLAR, como proposto neste trabalho, faz uma seleção dos termos pre-
sentes no conjunto T , obtendo um subconjunto T ′ ⊆ T contendo termos consi-
derados como sendo melhores candidatos a descritores. O SeCLAR recebe como
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entrada a hierarquia H descrita anteriormente, e obtém como sáıda a hierar-
quia H ′ que contém o conjunto D de documentos, o conjunto N ′ ⊆ N de nós
associados a H ′, e o conjunto T ′ de termos candidatos selecionados.

Assim, o agrupamento hierárquico pode ser processado conforme apresentado
na figura 1. Para a abordagem utilizando métodos tradicionais, o agrupamento
hierárquico (passo 1) é utilizado como entrada para o método de seleção de
descritores escolhidos (passo 3). Para a abordagem proposta, a hierarquia é en-
viada para o SeCLAR (passo 2). A sáıda deste passo é uma hierarquia com os
candidatos a descritores pré-selecionados, que é então enviada para o método
de seleção de descritores escolhido (passo 3). Nos dois casos, o resultado é um
agrupamento hierárquico com os descritores selecionados (passo 4).

Figura 1. Seleção de descritores utilizando o SeCLAR

Os resultados obtidos nas avaliações apresentadas na Seção 4 apontam que
o uso combinado do SeCLAR e dos métodos da literatura gera descritores mais
espećıficos e ajuda na recuperação dos documentos organizados por essa hierar-
quia. Essa combinação permite adicionar aos métodos tradicionais mais um ńıvel
de análise sobre os dados sem que seja necessário modificar estes.

4 Experimentos e Resultados

Não existe um procedimento padrão para avaliar hierarquias, embora algumas
tentativas tenham sido feitas. A avaliação é dif́ıcil mesmo quando um grupo
de voluntários está disposto a participar, e depende da tarefa para a qual a
hierarquia foi designada [2]. Para comparar os resultados obtidos com o uso
do SeCLAR combinado com os métodos de seleção de descritores apresentados
na Seção 2, utilizou-se a metodologia proposta em [6]. Os resultados são apre-
sentados na Seção 4.2. Para esta avaliação foram utilizadas 6 bases de textos1

constrúıdas à partir de documentos cient́ıficos como artigos e dissertações. Foi
utilizado o mesmo processo de geração do agrupamento hierárquico para todas
as bases, conforme apresentado na seção 4.1.

4.1 Pré-processamento e obtenção das hierarquias

Todas as bases foram pré-processadas obtendo-se os termos pela redução das
palavras ao seu stem aplicando o algoritmo de Porter [8]. Em seguida os termos

1 Estas coleções podem ser acessadas em www.icmc.usp.br/~fabianof/seclar .
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foram selecionados utilizando a medida de Salton [9], que sugere o uso de termos
que possuam a frequência de ocorrência na coleção (DF - document frequency)
entre um e dez porcento do total de documentos. Como os documentos são
submetidos a um processo de agrupamento aglomerativo, optou-se por utilizar o
valor mı́nimo de 2 para a DF. Na tabela 1 é apresentada uma descrição das bases
utilizadas. A quantidade inicial de termos da base se refere aos stems obtidos
após a aplicação do algoritmo de Porter e a remoção de stopwords. Os valores da
última coluna indicam o número de stems após a seleção de atributos utilizando
Salton, ou seja, a cardinalidade final de cada conjunto de documentos utilizado
para avaliação. Para este trabalho foi considerada apenas a geração de termos
simples, também chamados onegrams.

Base # docs # termos Filtro de Salton DF card(A)
Computer Hardware 83 11159 2 ≤ DF ≤ 10 3076

IA 69 10225 2 ≤ DF ≤ 9 2614
Biophysics 72 13804 2 ≤ DF ≤ 9 3898
ifm-wp02 63 12126 2 ≤ DF ≤ 8 4854
ifm-wp04 47 14302 2 ≤ DF ≤ 7 5488

Inorganic Chemistry 74 18705 2 ≤ DF ≤ 9 5888
Tabela 1. Śıntese das bases de texto utilizadas neste trabalho

Aplicou-se nas bases pré-processadas o algoritmo de agrupamento hierárquico
average linkage com medida cosseno. Cada nó recebe uma identificação única de
forma que seja posśıvel identificá-los mesmo após o processamento realizado pelos
métodos de seleção de descritores.

4.2 Avaliação do uso do SeCLAR combinado com os métodos
tradicionais

Para verificar o impacto do uso do SeCLAR combinado com os métodos tradi-
cionais de seleção de descritores foi realizado o experimento conforme descrito
nesta seção, e os resultados são apresentados na Tabela 3. Os agrupamentos
obtidos pelo processo descrito na Seção 4.1 são processados, e os detalhes apre-
sentados a seguir: (i) Cada agrupamento obtido é processado pelos métodos de
seleção de descritores Mais Frequentes, Popescul&Ungar e o RLUM; (ii) Cada
agrupamento obtido é processado pelo SeCLAR, e em seguida processado pelos
métodos Mais Frequentes, Popescul&Ungar e o RLUM.

Para os métodos que não definem um valor máximo de descritores, foram
considerados os 14 descritores mais frequentes para cada nó. Isso é feito para
que cada nó tenha a mesma quantidade de descritores para avaliação. O valor
escolhido nesse trabalho foi definido em [6].

ifm1-wp02 ifm1-wp04 Comp. Hard. A.I. Ino. Chem. Biop.
Medida Laplace Laplace Laplace Laplace Laplace Laplace

K 10 10 50 50 10 50
tamanho janela 50 40 40 40 50 50

Tabela 2. Configurações do SeCLAR para cada base.
Os parâmetros do SeCLAR foram selecionados à partir de análises prelimi-

nares, e as configurações selecionadas são apresentadas na Tabela 2. Os valores
de supmin e confmin utilizados foram 10% para todos os casos.

O uso do método SeCLAR contribuiu significativamente para a melhoria dos
resultados obtidos pelos métodos Popescul&Ungar e Mais Frequentes. Para a
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precisão, o SeCLAR melhorou estatisticamente a média em 8 casos, e não obteve
uma melhora estat́ıstica em 4 casos (3 para o MF e 1 para o Popescul&Ungar).
Acredita-se que os resultados para o caso do método MF estejam relacionados a
sua simplicidade. Para a revocação, houve diferença estat́ıstica em 11 avaliações,
e 1 empate para o método Mais Frequentes. Portanto, o SeCLAR foi capaz
de melhorar a cobertura destes métodos de forma significativa, sem que isto
prejudicasse a precisão dos métodos.

Para o método RLUM, o SeCLAR contribuiu para o aumento do valor de
precisão do método, entretanto não foi capaz de contribuir de forma significativa,
sendo 5 empates e 1 caso onde a diferença estat́ıstica mostrou melhor resultado
para o uso do RLUM sem o SeCLAR. Este método naturalmente obtém ótimos
valores para a medida de revocação, quase sempre próximo de 1, e uma melho-
ra nessa medida seria muito dif́ıcil, sendo que não foi encontrada diferença es-
tat́ıstica para nenhum dos casos desta medida. Apesar de não causar um aumento
estatisticamente significante, o SeCLAR ainda sim contribuiu para o aumento
do valor médio das medidas.

Base Resultados

Computer Hardware

Método precision recall

Mais Frequentes

configuração n m̂e =prec grupo

Com SeCLAR 147 0,085018 a

Sem SeCLAR 148 0,037162 b

configuração n m̂e =rec grupo

Com SeCLAR 147 0,181266 a

Sem SeCLAR 148 0,025115 b

Popescul&Ungar
Com SeCLAR 147 0,085018 a

Sem SeCLAR 148 0,036036 b

Com SeCLAR 147 0,181266 a

Sem SeCLAR 148 0,029443 b

RLUM
Com SeCLAR 117 0,267990 a

Sem SeCLAR 117 0,262530 a

Com SeCLAR 117 1,000000 a

Sem SeCLAR 117 0,974359 a

IA

Mais Frequentes
Com SeCLAR 119 0,104242 a

Sem SeCLAR 120 0,033333 b

Com SeCLAR 119 0,206244 a

Sem SeCLAR 120 0,043938 b

Popescul&Ungar
Com SeCLAR 119 0,086315 a

Sem SeCLAR 120 0,033333 b

Com SeCLAR 119 0,182434 a

Sem SeCLAR 120 0,043938 b

RLUM
Sem SeCLAR 98 0,322250 a

Com SeCLAR 98 0,299802 b

Com SeCLAR 98 0,981293 a

Sem SeCLAR 98 0,981293 a

Biophysics

Mais Frequentes
Com SeCLAR 108 0,092196 a

Sem SeCLAR 109 0,045872 a

Com SeCLAR 108 0,178858 a

Sem SeCLAR 109 0,031265 b

Popescul&Ungar
Com SeCLAR 108 0,092196 a

Sem SeCLAR 109 0,045872 b

Com SeCLAR 108 0,178858 a

Sem SeCLAR 109 0,031164 b

RLUM
Com SeCLAR 82 0,255062 a

Sem SeCLAR 82 0,233793 a

Com SeCLAR 82 1,000000 a

Sem SeCLAR 82 0,971545 a

ifm-wp02

Mais Frequentes
Com SeCLAR 125 0,100000 a

Sem SeCLAR 125 0,096000 a

Com SeCLAR 125 0,036404 a

Sem SeCLAR 125 0,032404 a

Popescul&Ungar
Com SeCLAR 92 0,184912 a

Sem SeCLAR 93 0,064516 b

Com SeCLAR 92 0,451141 a

Sem SeCLAR 93 0,038526 b

RLUM
Com SeCLAR 73 0,283447 a

Sem SeCLAR 73 0,262310 a

Com SeCLAR 73 1,000000 a

Sem SeCLAR 73 0,956621 a

ifm-wp04

Mais Frequentes
Sem SeCLAR 83 0.090361 a

Com SeCLAR 83 0.062249 a

Com SeCLAR 83 0.121600 a

Sem SeCLAR 83 0.051299 b

Popescul&Ungar
Sem SeCLAR 83 0.090361 a

Com SeCLAR 83 0.062249 a

Com SeCLAR 83 0.121600 a

Sem SeCLAR 83 0.051299 b

RLUM
Com SeCLAR 66 0.341360 a

Sem SeCLAR 66 0.322601 a

Sem SeCLAR 66 1,000000 a

Com SeCLAR 66 1,000000 a

Inorganic Chemistry

Mais Frequentes
Com SeCLAR 118 0.133660 a

Sem SeCLAR 119 0.046218 b

Com SeCLAR 118 0.326762 a

Sem SeCLAR 119 0.033771 b

Popescul&Ungar
Com SeCLAR 118 0.133660 a

Sem SeCLAR 119 0.046218 b

Com SeCLAR 118 0.326762 a

Sem SeCLAR 119 0.033771 b

RLUM
Com SeCLAR 94 0.285809 a

Sem SeCLAR 94 0.277041 a

Sem SeCLAR 94 1.000000 a

Com SeCLAR 94 0.960993 a

Tabela 3. Resultados obtidos do uso combinado do método de seleção de de-
scritores e o SeCLAR.

5 Conclusões

Neste trabalho foi proposto um novo método para seleção de candidatos a de-
scritores de agrupamentos hierárquicos. O método SeCLAR explora mais ex-
plicitamente os relacionamentos diretos existentes na organização hierárquica,
observando cada relação do tipo pai-filho de forma similar àquela relação exis-
tente no caso das regras de associação. Além disso, ele também explora relações
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diretas existentes entre os termos dos documentos, uma vez que ele não consid-
era cada documento como uma bag-of-words. Nesta proposta, o SeCLAR pode
ser utilizado independentemente do método de seleção de descritores que de fato
será escolhido, adicionando caracteŕısticas interessantes sem que seja necessário
rever a implementação deste último.

Os resultados obtidos pelo uso do SeCLAR indicam que seu uso contribuiu
significativamente na seleção de descritores, mesmo para métodos mais robustos.
Em particular, o SeCLAR contribui para a melhora da medida de precisão em
muitos casos, sem reduzir a cobertura do método (medida pela revocação). O
método SeCLAR também pode ser utilizado como método de seleção de descri-
tores independente, e seus resultados se aproximam dos obtidos pela sua com-
binação com o método Mais Frequentes.

Em trabalhos futuros, pretende-se expandir a avaliação para outras medi-
das objetivas de regras de associação e avaliar, com apoio de especialistas do
domı́nio, o impacto do SeCLAR para a seleção de descritores de agrupamentos
hierárquicos.
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