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Introdução: Contextualização
Consumidores analisam opiniões sobre produtos ou serviços para auxiliar na 
tomada de decisão

Empresas buscam formas de compreender melhor os pontos fortes e fracos 
de seus produtos ou serviços

● Grande quantidade de opiniões sendo publicadas diariamente
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Mineração de Opiniões



Mineração de Opiniões e Análise de Sentimentos
Campo encarregado da tarefa de extrair opiniões de textos não estruturados, 
combinando técnicas da Processamento de Linguagem Natural e Aprendizado 
de Máquina

Opinião é uma 5-tupla [Bing Liu, 2012]

● Anônimo: O celular x tem uma tela excelente, porém a bateria dura 
pouco. 01/07/2018

Possui diferentes níveis de granularidade sendo eles: documento, sentença e 
entidade/aspecto
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Mineração de Opiniões e Análise de Sentimentos
Um desafio de pesquisa atual é a mineração de opiniões a partir de múltiplas 
fontes de informação
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Samsung
Galaxy Note 8

Opinião em Rede Social

Opinião Especializada (Tech Tudo)

Outra desvantagem da tela grande diz respeito à resistência. Tome como 
exemplo o Note 8, cujo vidro tanto na parte da frente quanto na parte de 
trás passou pelo tratamento previsto no padrão Gorilla Glass 5 para 
ficar mais resistente a impactos e arranhões. Trata-se da certificação 
mais avançada da indústria.

Ainda assim, o Galaxy Note 8 neste review ficou com o display rachado 
depois de uma queda de aproximadamente meio metro - o que 
normalmente seria visto como um choque inofensivo.
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Samsung
Galaxy Note 8

Opinião em Rede Social

Opinião Especializada (Tech Tudo)

Outra desvantagem da tela grande diz respeito à resistência. Tome como 
exemplo o Note 8, cujo vidro tanto na parte da frente quanto na parte de 
trás passou pelo tratamento previsto no padrão Gorilla Glass 5 para 
ficar mais resistente a impactos e arranhões. Trata-se da certificação 
mais avançada da indústria.

Ainda assim, o Galaxy Note 8 neste review ficou com o display rachado 
depois de uma queda de aproximadamente meio metro - o que 
normalmente seria visto como um choque inofensivo.

Como considerar fontes heterogêneas na mineração de opiniões?

Como relacionar/interligar as diferentes fontes de informação?



Fusão de Informação
Processo de integrar grandes quantidades de informações de diferentes 
fontes em uma forma mais abrangente e facilmente gerenciável. [Balazs e Velásquez, 
2016]

Fontes de dados:

● bancos de dados
● sensores
● simulações ou humanos
● redes sociais
● fichas técnicas

Variando os tipos de dados: números, texto, gráficos, ontologias
15



Fusão de Informação
Há vários níveis de fusão de informação [Balazs e Velásquez, 2016].
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Pré-processar diferentes fontes de dados e identificar atributos em 
comum (termos, entidades nomeadas e palavras-chave)
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Nível 1
Refinamento de Objeto

Pré-processar diferentes fontes de dados e identificar atributos em 
comum (termos, entidades nomeadas e palavras-chave)

Definir estrutura de dados comum, organizando diferentes documentos 
em única representação (e.g. tabela atributo-valor ou redes).
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Remoção de ruídos e outliers gerados no nível anterior.
Agrupar conhecimento similar em uma única entidade.
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Nível 0
Refinamento de Dados

Nível 1
Refinamento de Objeto

Nível 2
Refinamento da Situação

Nível 3
Avaliação das Ameaças

Nível 4
Gestão de Recursos

Pré-processar diferentes fontes de dados e identificar atributos em 
comum (termos, entidades nomeadas e palavras-chave)

Definir estrutura de dados comum, organizando diferentes documentos 
em única representação (e.g. tabela atributo-valor ou redes).

É o resultado de algoritmos do processo de mineração de opiniões, como 
extração aspectos e classificação do sentimento.

Remoção de ruídos e outliers gerados no nível anterior.
Agrupar conhecimento similar em uma única entidade.

Tarefas de maior complexidade e abstração. Em geral, envolve associar 
informação semântica (em nível humano) a informações mais técnicas 
como ficha técnica, aspectos e polaridades



Fusão de Informação

Figura: Exemplo de Fusão de Informação utilizando duas fontes de informação. 21



Objetivo geral
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● Investigar métodos de aprendizado de máquina para mineração de 
opiniões utilizando fontes heterogêneas de dados



Fusão de dados com 
Redes Heterogêneas

Objetivo geral
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● Investigar métodos de aprendizado de máquina para mineração de 
opiniões utilizando fontes heterogêneas de dados



Aprendizado de Máquina
em Redes Heterogêneas

Fusão de dados com 
Redes Heterogêneas

Objetivo geral
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● Investigar métodos de aprendizado de máquina para mineração de 
opiniões utilizando fontes heterogêneas de dados



Redes Homogêneas e Redes Heterogêneas
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Aprendizado de Máquina em Redes Heterogêneas
● Aprendizado semissupervisionado e transdutivo

○ Utiliza tanto exemplos não rotulados quanto exemplos rotulados 
durante a tarefa de aprendizado [Zhu e Goldberg, 2009]

○ Exemplos classificados diretamente durante o próprio processo de 
aprendizado

○ Métodos de regularização de redes e propagação de rótulos
● Pode ser usado para duas tarefas principais:

○ Classificação
○ Aprendizado de Representação
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Proposta geral
Uma abordagem com aprendizado em redes heterogêneas como forma de 
Mineração de Opiniões combinada com fusão de dados.

● Propor e avaliar uma rede heterogênea para Mineração de Opiniões com 
fusão de dados

● Propor, adaptar e avaliar algoritmos de regularização em redes 
heterogêneas para diversas tarefas de um processo de Mineração de 
Opiniões
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Abordagem Proposta:

Redes Heterogênea para Mineração de Opiniões com Fusão de Dados

28

Nível 0 da fusão de dados

Dados brutos coletados, como 
reviews e fichas de produtos



Abordagem Proposta:

Redes Heterogênea para Mineração de Opiniões com Fusão de Dados
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Nível 1 da fusão de dados

Houve uma etapa de extração de tokens 
e pré-processamento dos textos



Abordagem Proposta:

Redes Heterogênea para Mineração de Opiniões com Fusão de Dados
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Nível 2 da fusão de dados

Extração de aspectos e respectivos 
sentimentos



Abordagem Proposta:

Redes Heterogênea para Mineração de Opiniões com Fusão de Dados
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Nível 3 da fusão de dados

Fusão dos aspectos extraídos das com 
as informações técnicas dos produtos



Abordagem Proposta:

Redes Heterogênea para Mineração de Opiniões com Fusão de Dados
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Nível 4 da fusão de dados

Expressões semânticas (do ponto de 
vista dos consumidores) devem ser 
processadas para filtrar produtos de 
interesse



Abordagem Proposta:

Regularização em Redes Heterogêneas

33



Tarefas na Mineração de Opiniões
● Regularização em “Big Networks”:  network sampling
● Extração de aspectos: explícitos e implícitos
● Filtros/Buscas Semânticas
● Classificação da polaridade/sentimento dos aspectos
● Aprendizado de Representações para Sistema de Recomendação

○ Baseada em Contexto
○ Baseada em Conteúdo (Perfil do usuário)
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TCSN - Etapas

36

Calcular o tamanho de cada 
amostra

Usar alguma técnica de 
amostragem

Use alguma técnica de 
classificação transdutiva em 

cada rede amostrada
Mesclar os resultados

O código-fonte está disponível no repositório Git:
https://github.com/BrucceNeves/TCSN



Análise de desempenho da classificação
● Resultados do TCSN em comparação com a classificação transdutiva sem 

amostragem
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Teste estatístico do desempenho da classificação
● Diagrama de diferença crítica entre cada técnica de amostragem (Teste 

Não paramétrico Friedman com Nemenyi post-hoc test)
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Tarefas na Mineração de Opiniões
● Regularização em “Big Networks”:  network sampling
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Extração de Aspectos Explícitos e Implícitos
● Explícito x Implícito

○ Celular com boa bateria
○ Celular bom para jogos

● Proposta:
○ Utilização do BERT para extração de aspectos

● Avaliação
○ Extração de aspectos em um mesmo dataset
○ Transferência de conhecimento
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Resultados Preliminares
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Tarefas na Mineração de Opiniões
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Filtros/Buscas Semânticas
● Considere o texto: “smartphones bom para jogos”.
● Como traduzir/associar com seus aspectos na ficha técnica?

○ bom processador? (maior do que 2Ghz)
○ boa tela? (maior do que 5 pol)
○ bastante memória? (maior do que 3GB)

● Objetivo:
○ Identificar produtos que satisfazem uma expressão semântica de alto 

nível (geralmente extraída de uma review).
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● Regularização em “Big Networks”:  network sampling
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Considerações Finais
● Cada tarefa da Mineração de Opiniões será tratada de forma 

independente, utilizando parte da representação heterogênea com fusão 
de dados

● As principais contribuições serão nas funções de regularização e nas 
representações propostas

● O trabalho tem sido desenvolvido com parceria ICMC/Birdie
45
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Alguns trabalhos relacionados
● Baseline (tabela atributo-valor):

○ Aprendizado multivisão (para cada tipo de informação) e comitê de classificadores.
○ Ex: Co-training
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○ Aprendizado multivisão (para cada tipo de informação) e comitê de classificadores.
○ Ex: Co-training

● Métodos tradicionais de regularização em redes
○ GFHF e LLGC (para redes homogêneas)
○ LPHN e GNetMine (para redes heterogêneas)

● Métodos de aprendizado de representação em redes
○ 2014: DeepWalk (redes homogêneas)
○ 2016: Node2Vec (redes homogêneas)
○ 2017: MetaPath2Vec (redes heterogêneas)
○ 2018: Graph Convolutional Networks (redes heterogêneas)
○ 2019: Neural Graph Learning (redes heterogêneas)



Network Sampling
● Utilizado para uma ampla variedade de aplicações

○ Melhorar tarefas de visualização
○ Estudos em agrupamento de gráficos, como agrupamento espectral
○ Empregado para remoção de ruído e acelerar algoritmos indutivos de classificação 

relacional

50
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Network Sampling
● Utilizado para uma ampla variedade de aplicações

○ Melhorar tarefas de visualização
○ Estudos em agrupamento de gráficos, como agrupamento espectral
○ Empregado para remoção de ruído e acelerar algoritmos indutivos de classificação 

relacional

● Subexplorado no contexto da classificação transdutiva
● Técnicas mais populares

○ Edge Sampling (Edge)
○ Simple Random Walk Sampling (SRW)
○ Random Walk Sampling with Fly Back Probability (RWF)
○ Induced Subgraph Random Walk Sampling (ISRW)
○ Snowball (SB)
○ Forest Fire (FF)
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Transductive Classification for Sampled Networks
(TCSN)
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O código-fonte está disponível no repositório Git:
https://github.com/BrucceNeves/TCSN



TCSN - Primeira Etapa

54

Calcular o tamanho de cada 
amostra



TCSN - Primeira Etapa
● Calcular o tamanho da rede amostrada

○ O objetivo é definir um limite inferior em relação ao número de vértices da rede 
amostrada

○ Método de variação baseado em Chernoff bounds
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TCSN - Primeira Etapa
● Calcular o tamanho da rede amostrada

○ O objetivo é definir um limite inferior em relação ao número de vértices da rede 
amostrada

○ Método de variação baseado em Chernoff bounds

■ Nível de confiança α que a amostra representa a rede original
■ c total de classes
■ total de |V| vértices
■ e é uma fração do menor número de vértices esperados em cada classe
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Calcular o tamanho de cada 
amostra

TCSN - Segunda Etapa

57

Usar alguma técnica de 
amostragem



TCSN - Segunda Etapa
● Técnica de amostragem é repetida até que cada vértice esteja presente 

em alguma rede amostrada
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TCSN - Segunda Etapa
● Técnica de amostragem é repetida até que cada vértice esteja presente 

em alguma rede amostrada
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TCSN - Segunda Etapa
● Vértices rotulados devem estar presentes em cada rede amostrada
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Usar alguma técnica de 
amostragem

TCSN - Terceira Etapa
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Use alguma técnica de 
classificação transdutiva em 

cada rede amostrada

Calcular o tamanho de cada 
amostra



● Cada rede amostrada é usada como entrada para uma classificação 
transdutiva

TCSN - Terceira Etapa
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Método de Classificação 
Transdutiva

Método de Classificação 
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Método de Classificação 
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TCSN - Terceira Etapa
● Cada rede amostrada é usada como entrada para uma classificação 

transdutiva
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Método de Classificação 
Transdutiva

Transductive Classification 
Method

Método de Classificação 
Transdutiva

A regularização de cada 
amostragem pode ser 

paralelizada



Use alguma técnica de 
classificação transdutiva em 

cada rede amostrada

TCSN - Última Etapa

64

Mesclar os resultados

Calcular o tamanho de cada 
amostra

Usar alguma técnica de 
amostragem



● Mesclar a matriz F de cada amostragem regularizada

TCSN - Última Etapa
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● Vértices que apareceram em mais de uma amostra têm seus vetores F 
mesclados usando média ou outras formas

TCSN - Última Etapa
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Regularização de redes para comércio eletrônico
caso da busca semântica
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A regularização da rede
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F: Y: [0, 0, 0, 1]

F: Y: [0, 0, 1, 0]

F: Y: [0, 1, 0, 0]

F: Y: [1, 0, 0, 0]

F: [0, 0, 0, 0]



A representação
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Os resultados preliminares
Mostrar https://semantic.birdie.ai/ 
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https://semantic.birdie.ai/
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A representação
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Mineração de Opiniões e Análise de Sentimentos
Um desafio de pesquisa atual é a mineração de opiniões a partir de múltiplas 
fontes de informação
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