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Abstract. The management of uncertainty and imprecision in the identification
of similar documents is a very important topic in Text Mining. Several times, the
documents recovered by a search system do not present the expected relevance
with respect to the user query. The clustering of similar documents considering
documents belonging to more than one category allows the definition of more
effective search mechanisms. This paper presents the analysis results of the
behavior of two algorithms for documents clustering - Fuzzy C-Means and Ex-
pectation Maximization - that consider the possibility of documents to belong to
more than one group/topic, with different degrees.

Resumo. O tratamento da imprecisão e incerteza na identificação de docu-
mentos similares é um tema de bastante importância na Mineração de Textos.
Muitas vezes, os documentos recuperados por um sistema de busca não apre-
sentam a relevância esperada com relação à consulta do usuário. O agrupa-
mento de documentos similares que considera documentos pertencentes a mais
de uma categoria pode propiciar a definição de mecanismos de busca mais efe-
tivos. Este artigo apresenta os resultados da análise do comportamento de dois
algoritmos para agrupamento de documentos - Fuzzy C-Means e Expectation
Maximization - que consideram a possibilidade de documentos pertencerem a
mais de um grupo/tópico, com diferentes graus.

1. Introdução
O avanço e a popularização da tecnologia vivenciados ao longo dos anos tornaram co-
mum o uso de sistemas de coleta e armazenamento digital de dados por parte das mais
diversas organizações. Com isto, são geradas bases de dados com dimensões que crescem
rapidamente, atingindo quantidades de dados que extrapolam a capacidade humana de,
manualmente, analisá-las e compreendê-las por completo. A Mineração de Textos (MT),
por sua vez, é o elemento intermediário entre os dados textuais e o conhecimento que
pode ser extraı́do por meio da observação de padrões e regularidades presentes nessas
bases, extraindo dos documentos informações novas e potencialmente úteis.

O agrupamento de documentos similares pode ser visto como parte da MT,
ressaltando-o como operação básica para o gerenciamento de documentos, uma vez que



se um usuário está interessado em um determinado documento, também pode estar inter-
essado em outros documentos similares. Por outro lado, é importante que a MT forneça
um nı́vel de detalhes, de informação sobre os grupos, suficientes para tratar a imprecisão
e incerteza do conhecimento real, o que pode ser adquirido aproveitando as vantagens de
abordagens fuzzy, as quais oferecem mecanismos mais poderosos para representação do
conhecimento.

Entre as abordagens fuzzy que podem ser utilizadas na MT destaca-se a utilização
de lógica fuzzy a fim de permitir a caracterização dos textos por meio do conceito de
gradualidade [Zadrozny and Nowacka 2009]. Com isto, os principais nı́veis de aplicação
da teoria de conjuntos fuzzy na MT estão na definição de extensões do modelo booleano
em relação à representação de documentos, à consulta em modelos de Recuperação de
Informação e à definição de mecanismos associativos, como fuzzy thesaurus e agrupa-
mento fuzzy.

Este trabalho, especificamente, aborda a questão do tratamento de imprecisão e
incerteza na identificação de documentos similares por meio de métodos de agrupamento
de dados. Entende-se por documentos similares aqueles relacionados a um tópico ou con-
junto de tópicos e assume-se que a categorização de documentos em grupos é inerente-
mente imprecisa, sendo adequado, portanto, considerar a possibilidade de um documento
pertencer a mais de uma categoria, ou referir-se a mais de um tópico, com diferentes
graus.

O estudo conduzido até o presente momento consiste da análise de dois algo-
ritmos - Fuzzy C-Means e Expectation Maximization - relativos às abordagens fuzzy e
probabilı́stica para o tratamento da imprecisão no contexto de agrupamento de documen-
tos. Visando fundamentar as avaliações dos resultados fornecidos pelos algoritmos, foram
feitas análises empı́ricas das medidas de relevância dos documentos com relação aos difer-
entes grupos/tópicos ressaltando a importância de um documento pertencer à diferentes
grupos com diferentes graus de relevância.

Para tanto, este artigo está organizado da seguinte maneira: Na Seção 2 são apre-
sentados alguns trabalhos relacionados ao tratamento de imprecisão e incerteza de docu-
mentos de textos por meio de abordagens fuzzy. Na Seção 3 são apresentados brevemente
os algoritmos utilizados. Na Seção 4 são apresentados os experimentos e análise dos re-
sultados obtidos a partir da aplicação dos algoritmos sobre uma coleção de documentos
textuais. Algumas conclusões e sugestão de trabalhos futuros são apresentados na Seção
5.

2. Trabalhos Relacionados
A possibilidade de um documento de texto pertencer a mais de uma categoria, ou referir-se
a mais de um tópico, com diferentes graus pode ser tratada por meio de técnicas que acres-
centam melhorias à abordagem booleana, já que a tradicional lógica booleana é intoler-
ante em termos de incorporar imprecisão e incerteza. Entre essas abordagens, destacam-se
aquelas que são baseadas no Processamento de Lı́ngua Natural [Smeaton 1992], na Teo-
ria Probabilı́stica [Crestani et al. 1998], em Redes Neurais[Crestani and Pasi 1999], na
Lógica Fuzzy[Crestani and Pasi 1999] ou no Modelo Vetorial[Salton and McGill 1983].

Para este trabalho, considera-se o uso da lógica fuzzy para a identificação dos
diferentes graus com que os documentos podem pertencer aos tópicos/grupos definidos
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sobre uma coleção de textos. Portanto, a seguir, são apresentados alguns trabalhos que
fazem uso da lógica fuzzy como principal meio para o tratamento de imprecisão e in-
certeza inerentes à documentos textuais.

Segundo [Rodrigues and Sacks 2005], tópicos que caracterizam um dado domı́nio
de conhecimento são algumas vezes associados uns aos outros e podem, também, ser rela-
cionados à tópicos de outros domı́nios. Logo, documentos podem conter informações rel-
evantes para diferenciar domı́nios em algum grau. Utilizando métodos de agrupamento
fuzzy, documentos são atribuı́dos a vários grupos simultaneamente e, assim, pode ser
descoberto relacionamento útil entre os domı́nios, os quais de outro modo são desconsid-
erados pelos métodos de agrupamento hard, ou seja métodos que não permitem que um
documento pertença a mais de um grupo simultaneamente.

Os algoritmos de agrupamento fuzzy podem ser utilizados a fim de encontrar gru-
pos que melhor representem as informações contidas nos dados, uma vez que medem
a pertinência dos padrões (documentos) pertencentes aos grupos. De maneira geral, os
algoritmos de agrupamento fuzzy podem ser classificados em particionais, quando os
dados são subdividos em k grupos, ou em hierárquicos, pelos quais os dados são organi-
zados em uma árvore de grupos. Os algoritmos de agrupamento fuzzy particionais mais
utilizados são os algoritmos Fuzzy C-Means (FCM) [Bezdek 1981], Guztafson-Kessel
(GK) [Guztafson and Kessel 1979] e Gath-Geva (GG) [Gath and Geva 1989]. Com base
em modificações feitas nestes algoritmos, em especial o FCM, foram desenvolvidos algo-
ritmos de agrupamento fuzzy hierárquicos de maneira a manipular bases textuais a fim de
não só organizar hierarquicamente os documentos de texto mas, também, obter os graus
com que um documento pode pertencer a diferentes grupos/tópicos.

Em [Rodrigues and Sacks 2004] foi proposta uma modificação do algoritmo
FCM para agrupamento de documentos que utiliza o coeficiente de similaridade de
cosseno ao invés da distância euclidiana. Esta modificação, por sua vez, foi aproveitada
em [Rodrigues and Sacks 2005] para o desenvolvimento de um algoritmo de agrupa-
mento fuzzy hierárquico chamado Hierarchical Hyper-spherical c-Means Algorithm (H2-
FCM) para utilização na mineração de textos por meio da construção de uma taxonomia
de tópicos que explora a noção de similaridade assimétrica para organizar grupos fuzzy
hierarquicamente formando uma hierarquia de tópicos significante baseada no centróide
dos grupos.

Foi proposta em [Sraçoǧlu et al. 2007] e posteriormente melhorada
em [Sraçoǧlu et al. 2008] uma abordagem com o uso da lógica fuzzy também para
busca de similaridade entre documentos na tentativa de solucionar o problema de multi
categorias. Segundo [Sraçoǧlu et al. 2007], o maior problema dos atuais sistemas de
busca é o resultado da busca, os quais disponibilizam documentos não relacionados ou
diminuem ao máximo o número de documentos não relacionados como resultado da
busca. Geralmente, nestes sistemas, os documentos de texto pertencem apenas a uma
categoria.

[Torra 2005] apresenta ainda uma nova proposta de algoritmo de agrupamento
fuzzy hierárquico, no qual alguns grupos são previamente definidos por meio do algoritmo
de agrupamento FCM. Com isto, um processo iterativo é aplicado para a construção da
hierarquia seguindo a estratégia top-down, na qual os grupos definidos anteriormente são
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particionados utilizando um agrupamento hierárquico divisivo. O conceito de hierarquia
fuzzy é também utilizado por [Lee 2001] para propor uma nova regra de associação fuzzy
pela qual categorias de atributos são generalizadas. Além destes, outras abordagens para
agrupamento fuzzy de documentos podem ser conferidas em [Krishnapuram et al. 2003,
Horng et al. 2005, Bordogna et al. 2006].

O tratamento da imprecisão e incerteza de coleções de texto é também um ponto
chave para o desenvolvimento de modelos de sistemas de Recuperação da Informação
(RI) [Crestani and Pasi 1999]. Pesquisas de modelos de RI fuzzy e de generalizações
fuzzy do modelo de RI booleano podem ser encontradas em [Bordogna and Pasi 2001].
No nı́vel de indexação de documentos, algumas técnicas fuzzy tem sido definidas para
prover representações mais especı́ficas e personalizadas dos documentos do que aque-
les gerados por procedimentos de indexação já existentes. A principal idéia é modelar
explicitamente uma estratégia de indexação que adapta a representação formal de doc-
umentos para a personalidade do usuário de acordo com o conteúdo dos documentos
[Bordogna and Pasi 2005].

Considerando-se a grande quantidade de abordagens fuzzy já exploradas para
tratamento de imprecisão e incerteza na mineração de textos, neste trabalho é feita uma
análise empı́rica do comportamento de um algoritmo de agrupamento fuzzy e um proba-
bilı́stico, descritos a seguir, para a identificação de documentos similares.

3. Algoritmos de Agrupamento Utilizados
De maneira geral, agrupamentos de documentos são utilizados de modo a permitir identi-
ficar similaridade entre documentos, precisão na recuperação de informação, organização
dos resultados recuperados por uma máquina de busca, exploração de uma coleção de do-
cumentos, hierarquia de documentos, construção de um taxonomia de tópicos e produção
de um classificador de documentos. Neste trabalho foram realizados alguns experimen-
tos a fim de obter conhecimento acerca de uma coleção de textos pela identificação de
similaridades entres eles. Os experimentos consistem da aplicação do algoritmo de agru-
pamento Fuzzy C-Means e o probabilı́stico Expectation Maximization, brevemente apre-
sentados nas subseções a seguir, para observar e comparar o comportamento dos mesmos
na distribuição de graus/probabilidades dos documentos nos grupos.

Segundo [Dubois and Prade 1994], probabilidade e lógica fuzzy são usualmente
contrastadas como dois veı́culos conceituais e computacionais distintos destinados à
representação e processamento da incerteza. A incerteza não está diretamente associada
a qualquer sistema do mundo real, mas está relacionada principalmente com o processo
de descrever o sistema selecionado em si. Portanto, a maneira pela qual a incerteza se
manifesta, bem como o método pelo qual ela pode ser captada corretamente dependem
do observador. Logo, não há um método universal para o tratamento da incerteza e, ao
contrário de muitas discussões, lógica fuzzy e probabilidades podem ser métodos com-
plementares ao invés de opostos.

3.1. Fuzzy C-Means

O Fuzzy C-Means (FCM) é um algoritmo extremamente poderoso para o agrupamento de
dados, cuja idéia é de ponderar a distância de um ponto ao centro do grupo por meio de
um valor de pertinência. Com isto, um dado pertencerá a um certo grupo com um grau,



pois neste tipo de agrupamento os limites entre os grupos são imprecisos. Além disso,
todo dado deverá pertencer ao menos a um grupo e nenhum grupo poderá conter todos
os dados. O processo iterativo consiste na atualização dos centros de grupos, centróides,
baseado na otimização de um critério de erro.

Considere um conjunto de dados X = {x1, x2, ..., xn}, no qual xk é um vetor de
valores p-dimensional de atributos xk =

[
xk1 , xk2 , ..., xkp

]
∈ Rp, para 1 ≤ k ≤ n.

Uma Pseudo-partição fuzzy, também conhecida como c-partição fuzzy, é uma
famı́lia de conjuntos fuzzy de X denotados por P = {A1, A2, ..., Ac}, que satisfaz as
Equações (1) e (2), para todo k = 1...n [Klir and Yuan 1995].

c∑
i=1

Ai(xk) = 1 (1)

0 <
n∑

k=1

Ai(xk) < n, para i = 1, ..., c (2)

O FCM é um algoritmo iterativo que atualiza os centros dos grupos definidos
previamente com a definição de uma partição. Após cada atualização dos centróides, a
partição é redefinida. Logo, a performance do FCM depende da forma de atualização
destes centros e da redefinição das partições.

Os c vetores de centros dos grupos, v1, v2, ..., vc, são calculados pela Equação (3),
para todo i ∈ Nc, sendo que m > 1 é um número real, chamado fator de fuzificação, que
controla a influência dos graus de pertinência [Klir and Yuan 1995] e Ai(xk) é o grau de
pertinência do vetor xk ao grupo i.

vi =

n∑
k=1

[Ai(xk)]
m xk

n∑
k=1

[Ai(xk)]
m

(3)

Cada elemento da partição é redefinido pela Equação (4).

Ai(xk) = 1

c∑
j=1

(
‖xk−vi‖
‖xk−vj‖

2
) 1

m−1 (4)

A performance do FCM é baseada na otimização da função objetivo representada
pela Equação (5) sobre a pseudo-partição P , na qual ‖xk − vi‖ representa a distância
entre xk e vi, o qual deve ser atualizado conforme Equação (3) [Klir and Yuan 1995].

Jm(P ) =
n∑

k=1

c∑
i=1

[Ai(xk)]
m ‖xk − vi‖2 (5)

O objetivo do FCM é minimizar a função objetivo Jm descrita anteriormente, ou
seja, minimizar a distância entre os padrões e os centros dos grupos. Ao iniciar sua



execução, o algoritmo FCM assume que uma determinada quantidade de grupos e um
número pequeno ε como critério de parada são definidos previamente.

3.2. Expectation Maximization
O algoritmo de agrupamento probabilı́stico Expectation Maximization (EM)
[Dempster et al. 1977] é um modelo estatı́stico que faz uso do modelo de misturas
de gaussianas. Inúmeras melhorias vem sendo feitas nesse algoritmo e, para os experi-
mentos aqui apresentados, utilizou-se a implementação do EM disponı́vel na ferramenta
WEKA [Garner 1995].

O algoritmo EM é similar ao procedimento do K-Means, no qual um conjunto
de parâmetros é recomputado até que o valor de convergência desejado seja atingido. O
modelo de misturas de gaussianas assume que todos os atributos são variáveis aleatórias
independentes. Uma mistura é um conjunto de N distribuições probabilı́sticas na qual
cada distribuição representa um grupo. Uma instância individual é assinalada com uma
probabilidade dada por um certo conjunto de valores de atributos em um determinado
grupo.

No caso mais simples N = 2, as distribuições de probabilidades são assumidas
normais e os dados consistem de um único valor real de atributo. Neste caso, o algoritmo
deve determinar o valor de cinco parâmetros: média e desvio padrão para o grupo 1,
média e desvio padrão para o grupo 2, amostragem probabilı́stica P para o grupo 1 (a
probabilidade para o grupo 2 é 1−P ). Com isto, o procedimento mais geral do algoritmo
EM consiste de:

1. Estimar os valores iniciais para os cinco parâmetros.
2. Utilizar a função de densidade probabilı́stica de uma distribuição normal para

computar a probabilidade de cada instância nos grupos. No caso de uma única
variável independente com média µ e desvio padrão σ, a fórmula de distribuição
probabilı́stica é dada pela Equação (6). Assumindo dois grupos, haverá duas
fórmulas de distribuição probabilı́stica cada qual com diferentes valores de média
e desvio padrão.

3. Utilizar a pontuação probabilı́stica para reestimar os cinco parâmetros.
4. Retornar ao passo 2.

f(x) =
1

(
√

2πσ)e
−(σ−µ)2

2σ2

(6)

O algoritmo termina quando a fórmula que mede a qualidade dos grupos não
apresenta mudanças significativas. Uma medida da qualidade do grupo pode ser a
verossimilhança (likelihood) que os dados obtiveram a partir do conjunto de dados de-
terminada pelo agrupamento. Assim, a verossimelhança é a multiplicação da soma das
probabilidades de cada instância em cada grupo.

4. Experimentos e Análise dos Resultados
A fim de comparar os graus/probabilidades obtidos por meio dos algoritmos apresenta-
dos anteriormente, foi construı́da uma coleção de textos cujo domı́nio é controlado com-
posta de 50 artigos cientı́ficos em português relacionados à subáreas da grande área de



Inteligência Artificial. Manualmente foram coletadas informações acerca do domı́nio o
que possibilitou a construção de uma taxonomia gold, ou seja, aquela a ser comparada
com os resultados obtidos automaticamente após a aplicação dos algoritmos de agrupa-
mento fuzzy e probabilı́stico. A análise foi feita independente da hierarquia, ou seja, após
a execução dos algoritmos observou-se os graus de pertinência/probabilidades que os al-
goritmos de agrupamento atribuı́ram a cada um dos textos nos grupos. Uma vez que o
domı́nio é controlado, sabe-se de antemão se um texto tende a pertencer a mais de um
grupo/tópico, ou faz parte de apenas um único tópico, bem como os documentos que
tendem a pertencer à um mesmo grupo.

Com este domı́nio foi possı́vel montar a taxonomia apresentada na Figura 1, na
qual são apresentados os tópicos que mais caracterizam a coleção, bem como os documen-
tos (identificados por um número) que pertencem à cada tópico. Por exemplo, o número
19 representa o documento de texto com Identificador 19 no tópico Mineração. Sobre
este domı́nio controlado, os algoritmos FCM e EM foram executados para o número fixo
de grupos igual a 6 (quantidade de nós do primeiro nı́vel da taxonomia) sobre os 50 docu-
mentos da coleção após a extração da tabela atributo-valor na etapa de pré-processamento
da mineração de textos.

Figura 1. Taxonomia gold

Após a execução dos algoritmos, a análise dos resultados consiste em comparar
a distribuição de graus de pertinência/probabilidades atribuı́das às instâncias/textos em
cada grupo e se estes graus refletem a distribuição manual feita na taxonomia. Logo,
documentos que tendem a pertencer a mais de um grupo devem apresentar graus de per-
tinência/probabilidades distribuı́das entre os grupos. Assim, foi possı́vel observar três
tipos de conjuntos de textos: (1) textos em que o FCM apresentou comportamento da
distribuição de graus de pertinência de maneira equilibrada entre os grupos, (2) textos em
que o EM apresentou comportamento da distribuição de probabilidades de maneira equi-
librada entre os grupos e (3) o comportamento de ambos os algoritmos sobre os textos
conhecidamente difı́ceis de definir o tópico.

Os resultados são apresentados em formato de tabela, cuja primeira coluna possui
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o código identificador dos textos da coleção, e as demais representam os graus de per-
tinência dos textos nos 6 grupos obtidos pelo algoritmo FCM ou EM como destacado na
primeira linha das tabelas.

Na Tabela 1 são apresentados os textos que o EM apresentou distribuição de prob-
abilidades dos textos equilibrada entre os grupos comparados à distribuição de graus de
pertinência feita pelo FCM. Observe que para todos os textos desta tabela o EM dis-
tribuiu as maiores probabilidades em dois grupos apenas, e nos demais grupos apresentou
probabilidade bastante baixa. O mesmo ocorreu com o FCM, que apresentou graus de
pertinência relativamente altos em dois grupos e graus baixos nos demais grupos. Destes,
apenas no texto 19 o FCM apresentou comportamento diferente do EM, já que o FCM
apresentou alto grau em apenas um grupo e baixo nos demais.

Tabela 1. EM x FCM
Textos Expectation Maximization Fuzzy C-Means

19 3.19E-07 0.957 1.69E-05 3.57E-07 0.042 3.25E-06 5.95E-01 2.77E-03 2.03E-05 1.07E-06 6.69E-04 0.980
28 3.27E-07 6.22E-07 0.979 2.16E-07 0.020 4.26E-07 0.009 0.840 0.087 0.011 7.62E-04 0.046
29 4.52E-06 7.56E-06 0.640 2.91E-06 0.359 8.38E-06 7.55E-08 0.001 3.20E-11 0.165 0.054 0.005
35 1.05E-07 6.71E-07 2.55E-06 2.97E-07 0.012 0.987 0.335 0.485 0.037 0.036 0.022 0.082
36 1.72E-07 9.36E-07 4.36E-06 1.84E-07 0.009 0.990 0.264 0.657 0.020 0.011 0.028 0.017
38 0.994 7.79E-08 1.96E-06 2.75E-08 0.005 1.34E-07 0.002 0.503 0.006 7.08E-07 7.37E-06 0.321
45 1.11E-07 3.51E-07 5.66E-06 0.988 0.011 9.39E-07 0.281 0.496 0.190 0.007 0.006 0.012
51 1.08E-06 2.96E-06 0.909 9.20E-07 0.090 2.30E-06 0.001 0.991 1.70E-03 8.56E-05 7.23E-07 0.005
64 0.994 7.79E-08 1.96E-06 2.75E-08 0.005 1.34E-07 0.002 0.503 0.006 7.08E-07 7.37E-06 0.321

Já na Tabela 2 são apresentados os textos que o FCM apresentou maior
distribuição de graus de pertinência dos textos equilibrada entre os grupos comparados
à distribuição de probabilidades feita pelo EM. Observe que em todos os textos que o
FCM distribuiu os graus de pertinência entre os grupos, o EM apresentou comportamento
contı́nuo atribuindo probabilidade alta à todos estes textos em um único grupo.

Tabela 2. FCM x EM
Textos Fuzzy C-Means Expectation Maximization

11 2.09E-05 5.39E-05 0.006 0.442 0.139 0.392 8.92E-06 4.67E-05 3.35E-04 6.85E-06 0.999 3.05E-05
13 0.188 0.156 0.098 0.214 0.264 0.075 1.05E-05 3.51E-05 2.41E-04 4.63E-06 0.999 1.14E-05
22 0.059 0.222 0.262 0.144 0.163 0.145 1.09E-05 2.71E-05 2.01E-04 4.15E-06 0.999 2.10E-05
34 0.030 0.205 0.086 0.163 0.192 0.318 1.33E-05 1.87E-05 1.99E-04 7.19E-06 0.999 2.08E-05
4 0.239 0.108 0.055 0.093 0.305 0.181 7.87E-06 3.14E-05 4.22E-04 1.40E-05 0.999 2.34E-05

40 0.006 0.122 0.036 0.163 0.175 0.462 2.09E-05 3.54E-05 2.65E-04 7.66E-06 0.999 3.04E-05
5 0.173 0.037 0.143 0.271 0.179 0.193 8.25E-06 7.61E-05 2.65E-04 6.31E-06 0.999 1.92E-05

60 0.095 0.119 0.207 0.180 0.117 0.277 1.17E-05 3.58E-05 2.04E-04 6.71E-06 0.999 2.81E-05

Uma vez que as avaliações experimentais são realizadas com um conjunto con-
trolado de documentos, sabe-se de antemão quais documentos de texto são compatı́veis
com mais de um tópico da taxonomia. Logo, na Tabela 3 é apresentado o comportamento
dos algoritmos FCM e EM para os textos conhecidamente ambı́guos (caracterizam-se por
mais de um tópico). Observe que na maioria dos textos, o FCM, embora apresente sempre
um grau maior para um único grupo, este mesmo texto pertencerá há outros grupos com
graus menores devido à caracterı́stica inerente ao FCM em que todo dado pertencerá a um
certo grupo com um determinado grau. Já o EM apresentou este comportamento apenas
nos textos 51, 29, 28, porém com uma diferença de probabilidade muito baixa entre os
grupos, o que não reflete que os textos podem ser compatı́veis com mais de um tópico.

Diante do comportamento dos algoritmos de agrupamento EM e FCM apresen-
tados nas tabelas anteriores, algumas conclusões são feitas na seção a seguir acerca das
particularidades de cada algoritmo para o tratamento da imprecisão e incerteza de docu-
mentos textuais, bem como possı́veis trabalhos a serem investigados futuramente.

Heloisa
Note
...EM apresentou graus (ou valores?) de probabilidades dos textos distribuidos de forma equilibrada entre os grupos...O mesmo para a explicação da Tabela 2.



Tabela 3. Textos compatı́veis com mais de um tópico
Textos Fuzzy C-Means Expectation Maximization

24 2.96E-01 1.55E-01 2.69E-01 0.076 7.65E-02 0.126 8.09E-06 1.34E-05 1.66E-04 2.55E-06 0.999 5.49E-06
27 6.46E-04 1.49E-06 0.641 2.27E-04 0.054 3.79E-04 9.17E-06 1.22E-05 9.99E-04 4.90E-06 0.998 1.20E-05
28 0.009 0.840 0.087 0.011 7.62E-04 0.046 3.27E-07 6.22E-07 0.979 2.16E-07 0.020 4.26E-07
29 7.55E-08 0.001 3.20E-11 0.165 0.054 0.005 4.52E-06 7.56E-06 0.640 2.91E-06 0.359 8.38E-06
40 0.006 0.122 0.036 0.163 0.175 0.462 2.09E-05 3.54E-05 2.65E-04 7.66E-06 0.999 3.04E-05
5 0.173 0.037 0.143 0.271 0.179 0.193 8.25E-06 7.61E-05 2.65E-04 6.31E-06 0.999 1.92E-05
51 0.001 0.991 1.70E-03 8.56E-05 7.23E-07 0.005 1.08E-06 2.96E-06 0.909 9.20E-07 0.090 2.30E-06
55 7.90E-06 5.02E-04 1.64E-02 2.73E-07 2.16E-04 0.586 1.26E-05 2.56E-05 8.52E-04 7.38E-06 0.999 2.12E-05
63 6.20E-05 0.005 0.014 0.024 0.086 0.836 9.97E-06 2.94E-05 2.58E-04 1.15E-05 0.999 3.52E-05
7 0.081 0.015 0.115 0.264 0.400 0.121 1.12E-05 3.45E-05 2.12E-04 4.85E-06 0.999 3.95E-05

5. Conclusão e Trabalhos Futuros
Neste trabalho foi apresentada uma análise comparativa entre os algoritmos de agrupa-
mento Fuzzy C-Means e Expectation Maximization, ambos para o tratamento de im-
precisão e incerteza no agrupamento de documentos textuais. Por meio da análise foi
possı́vel observar que as duas abordagens estipulam, de alguma maneira, a relevância de
documentos dentro da coleção em determinados tópicos/grupos com base nos termos que
ocorrem nos mesmos. Porém, as abordagens seguem critérios diferentes para esta estima-
tiva. Enquanto o FCM busca distribuir, de maneira equilibrada, os documentos em todos
os grupos, o EM tenta encontrar a maior probabilidade de um documento dentro de um
único grupo. Diante disto, é importante ressaltar que é necessária uma avaliação objetiva
em termos de cálculo do Precision e Recall sobre os documentos organizados por ambos
os algoritmos, a fim de observar o comportamento da recuperação de informação medi-
ante os graus de pertinência/probabilidades obtidos por ambos os algoritmos. Além disto,
vale investigar abordagens que se beneficiam de ambos os algoritmos em conjunto já que
cada algoritmo apresenta particularidades na definição de importância dos documentos
nos tópicos.
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