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Resumo

O uso combinado de algoritmos para a descoberta de tópicos em coleções de docu-

mentos com técnicas orientadas à visualização da evolução daqueles tópicos no tempo

permite a exploração de padrões temáticos em corpora extensos a partir de representa-

ções visuais compactas.

A pesquisa em apresentação investigou os requisitos de visualização do dado sobre

composição temática de documentos obtido através da modelagem de tópicos – o

qual é esparso e possui multiatributos – em diferentes níveis de detalhe, através do

desenvolvimento de uma técnica de visualização própria e pelo uso de uma biblioteca

de código aberto para visualização de dados, de forma comparativa. Sobre o problema

estudado de visualização do fluxo de tópicos, observou-se a presença de requisitos de

visualização conflitantes para diferentes resoluções dos dados, o que levou à investigação

detalhada das formas de manipulação e exibição daqueles. Dessa investigação, a hipótese

defendida foi a de que o uso integrado de mais de uma técnica de visualização de acordo

com a resolução do dado amplia as possibilidades de exploração do objeto em estudo

em relação ao que seria obtido através de apenas uma técnica. A exibição dos limites

no uso dessas técnicas de acordo com a resolução de exploração do dado é a principal

contribuição desse trabalho, no intuito de dar subsídios ao desenvolvimento de novas

aplicações.

Palavras-chave: Visualização, Modelagem de tópicos, Latent Dirichlet Allocation (LDA)
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Abstract

The combined use of algorithms for topic discovery in document collections with topic

flow visualization techniques allows the exploration of thematic patterns in long corpus.

In this task, those patterns could be revealed through compact visual representations.

This research has investigated the requirements for viewing data about the thematic

composition of documents obtained through topic modeling - where datasets are sparse

and has multi-attributes - at different levels of detail through the development of an own

technique and the use of an open source library for data visualization, comparatively.

About the studied problem of topic flow visualization, we observed the presence of

conflicting requirements for data display in different resolutions, which led to detailed

investigation on ways of manipulating and displaying this data. In this study, the

hypothesis put forward was that the integrated use of more than one visualization

technique according to the resolution of data expands the possibilities for exploitation

of the object under study in relation to what would be obtained using only one method.

The exhibition of the limits on the use of these techniques according to the resolution

of data exploration is the main contribution of this work, in order to provide subsidies

for the development of new applications.

Keywords: Visualization, Topic Modeling, Latent Dirichlet Allocation (LDA)
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Capítulo 1

Introdução

O uso combinado de algoritmos para a descoberta de tópicos em coleções de documentos
com técnicas orientadas à visualização da evolução daqueles tópicos no tempo1 permite
a exploração de padrões temáticos em corpus extensos a partir de representações visuais
compactas. A pesquisa em apresentação investigou os requisitos de visualização desse
tipo de dado em diferentes níveis de detalhe através do desenvolvimento de uma técnica
de visualização própria2 e pelo uso de uma biblioteca de código aberto para visualização
de dados3, de forma comparativa. Os resultados apontam para a necessidade do uso de
mais de uma técnica, dependendo do nível de agregação de dados adotado. A exibição
dos limites no uso dessas técnicas de acordo com a resolução de exploração do dado é
a principal contribuição desse trabalho, no intuito de dar subsídios ao desenvolvimento
de novas aplicações.

Na pesquisa, a aplicação computacional de visualização da evolução de tópicos numa
coleção de documentos desenvolvida contemplou 5 (cinco) componentes principais. No
primeiro componente, estão os algoritmos desenvolvidos para aquisição dos dados a
partir da leitura de arquivos eletrônicos de armazenamento local. No segundo, ocorre a
extração de um vocabulário fixo (após remoção de pontuação, números e palavras de
baixo conteúdo semântico) e a construção da representação vetorial dos documentos
de texto a partir da contagem de frequência de termos pertencentes ao vocabulário
predefinido.

1O tempo será a dimensão de ordenação do dado mais referenciada neste trabalho pelo grande número
de aplicações de visualização de tópicos existentes nesse contexto, mas outras formas de ordenação – a
posição ao longo do texto, por exemplo, com maior aplicabilidade para o caso de documentos muito
longos – podem ser consideradas e as técnicas que serão apresentadas seriam aplicáveis da mesma
forma.

2O trabalho foi desenvolvido em linguagem de programação Python v. 2.7.3.

3Foi utilizada a biblioteca D3.js v. 3.4.1.
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Figura 1.1: Representação do pipeline de visualização proposto.

No terceiro componente, tem-se a execução de um algoritmo de modelagem probabilís-
tica para a descoberta de tópicos presentes na coleção4 e representação dos documentos
em função da sua composição temática. No quarto componente desenvolvido estão as
etapas de transformação dos dados, as quais, no sentido que foi adotado do termo,
contemplam a agregação de dados em níveis de resolução variados, a filtragem – a qual
se deu pela fixação de limiar a partir do qual cada dado deveria ser considerado para
visualização – e a ordenação, em particular o estabelecimento de critérios para orde-
namento dos tópicos com efeito sobre a visualização dos mesmos e beneficiando-se do
fato de que, pela sua natureza categórica, cada tópico pode ser posicionado no plano de
representação sem posição predeterminada. No quinto e último componente do pipeline
projetado estão os algoritmos de visualização dos dados.

É importante destacar que na etapa de aquisição dos dados a opção foi pelo uso de
datasets de referência e sobre os quais há produção de trabalhos científicos que também
fizeram uso dos mesmos. Essa escolha se justifica pelo fato da ênfase do trabalho estar
na pesquisa sobre os componentes de visualização de dados, pois de outra forma os
aspectos de ajuste de parâmetros do modelo de tópicos pela impossibilidade de contar
com pesquisas de referência poderiam assumir uma importância maior do que a desejada
no fluxo de trabalho.

Descrevendo em maior detalhe o objeto da pesquisa, tem-se que o dado obtido
por modelagem probabilística de tópicos contém múltiplos atributos, pois esses mode-
los geram múltiplos tópicos e associam usualmente mais de um tópico a um mesmo
documento. Outra característica importante dos datasets utilizados no trabalho é a
esparsidade das matrizes com a representação vetorial das coleções de documento a
partir da sua composição temática, pois essa também é uma característica das saí-
das obtidas a partir de modelos probabilísticos multitópicos. Ainda que os modelos
probabilísticos contemplem a atribuição de múltiplos tópicos a um único documento,
frequentemente o interesse será o de associação de um número reduzido daqueles tópicos

4Foi utilizado uma biblioteca em ambiente Python para modelagem de tópicos acessada a partir de
http://radimrehurek.com/gensim/ (acesso em 05 de janeiro de 2014).
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a cada documento dentre um conjunto bem maior de tópicos predefinidos, pois tarefas
de classificação, identificação de agrupamentos dentre outras se beneficiam dessa forma
de anotação dos dados. A quantidade maior ou menor de tópicos associados a cada
documento pode ser obtida pelo ajuste dos hiperparâmetros do modelo.

A natureza dos dados obtidos por modelagem probabilística traz desafios importan-
tes à sua representação gráfica. A exibição de muitos atributos numa mesma forma é
um problema recorrente em aplicações de visualização. A esparsidade do dado também
requer tratamento, o qual se deu frequentemente nas aplicações pesquisadas pela agre-
gação de dados, o que motivou a pesquisa em detalhe sobre as condições e requisitos
associados à visualização em multirresolução. O termo “multirresolução” foi empregado
ao longo do trabalho no contexto de visualização da informação para fazer referência
à visualização de subconjuntos de dados de tamanhos variados representados grafica-
mente a partir de um mesmo dataset. Em aplicações interativas, a visualização desses
subconjuntos se dá tipicamente através de ações de zoom in e zoom out, onde cada
caso corresponde a um nível distinto de agregação do dado original que está sendo
representado ou a um nível diferente de resolução do mesmo seguindo a terminologia
proposta.

Entre as técnicas de visualização pesquisadas, percebeu-se a larga adoção de uma
solução que faz uso de curvas interpoladas para representar de forma contínua o dado
de composição temática de documentos ao longo do tempo, o qual é discreto na sua
origem. Essa solução não é eficiente para representar o dado em maior nível de detalhe
(ou aproximação, alcançada através da ação de zoom in em aplicações interativas),
pois a interpolação não é capaz de representar o conjunto de dados sem distorcê-lo
de maneira significativa nessa escala de visualização. Assim, percebe-se que há espaço
para o desenvolvimento de abordagens que explorem esse problema. Em ambientes
interativos, uma solução é o uso de mais de uma técnica de acordo com o nível de
aproximação desejado para exploração desse tipo de dado e ainda o uso de transições
visuais suaves entre as técnicas, o que pode ser implantado na camada de visualização
através do uso de funcionalidades disponíveis em bibliotecas abertas.

O trabalho está organizado da seguinte forma: no Capítulo 2 está a revisão biblio-
gráfica da pesquisa em modelagem probabilística de tópicos – pois esses modelos são
o que se tem de mais recente em extração automática de assuntos a partir de textos e
porque na aplicação desenvolvida nesse trabalho foi utilizado um representante dessa
categoria de modelagem – e ainda a revisão das técnicas de visualização da evolução de
tópicos em aplicações variadas e o estudo do alcance e escalabilidade das mesmas; nos
capítulos 3 e 4 estão descritos de forma detalhada os primeiros quatro componentes do
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pipeline de visualização construído que foram necessários para se chegar à visualização
no último componente; no Capítulo 5, além da descrição do componente de visualização
reside a principal contribuição do trabalho, pois está colocada a discussão a partir dos
resultados encontrados e são exibidos os limites de aplicação das técnicas de visualização
dos dados em estudo; o último capítulo encerra o texto com as considerações finais.



Capítulo 2

Revisão bibliográfica

Esse capítulo contém a revisão de literatura sobre modelagem probabilística de tópicos
e técnicas de visualização da composição temática em coleções de documentos a partir
dos dados obtidos por aqueles modelos.

2.1 Modelagem probabilística de tópicos

A escala atual de geração de conteúdo sob a forma de textos e a possibilidade de dispô-
los em meio onipresente de fácil acesso – a rede mundial de computadores – criou uma
demanda de organização e classificação desses materiais que não pode ser suprida por
anotação humana.

Uma abordagem para atacar aquele problema baseada em técnicas de aprendizagem
por máquinas (Machine Learning) é a modelagem probabilística de tópicos, cujo objetivo
principal é a descoberta de tópicos e a anotação de grandes coleções de documentos
por classificação temática. Tais métodos analisam quantitativamente as palavras dos
textos originais para descobrir os temas presentes nos mesmos, como esses temas estão
relacionados entre si e como evoluem ao longo do tempo. Os algoritmos de modelagem
de tópicos não requerem nenhuma anotação ou classificação prévia dos documentos e
os tópicos emergem da análise dos textos originais (Blei (2012)).

2.1.1 Técnicas precursoras

O campo de pesquisa em extração automática de assuntos a partir de documentos de
textos teve anteriormente um marco com o desenvolvimento da técnica conhecida como
Latent Semantic Analysis (LSA)1 . Em LSA, utilizou-se do ferramental da álgebra linear

1Sobre a técnica LSA, ver Landauer and Dumais (1997).
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para decompor um corpus nos seus temas constituintes, mais especificamente através
da aplicação da decomposição SVD (Singular value decomposition) numa matriz com a
contagem de frequência dos termos ao longo dos documentos (ou de fragmentos menores
desses documentos) de uma coleção. Na área de pesquisa em recuperação de informações
(Information Retrieval (IR)), LSA – a qual também é chamada de Latent Semantic
Indexing (LSI)2 – é utilizada para retornar documentos correspondentes a partir de
uma busca por palavras-chave, categorizar documentos elaborados por especialistas de
acordo com a sua área de especialidade e generalizar resultados através de documentos
equivalentes em diversas línguas (Chang et al. (2009)).

Na modelagem probabilística de tópicos, o modelo LDA (Latent Dirichlet Allocation)
– o qual será apresentado em detalhe a seguir – serviu como um trampolim para a criação
de muitos outros modelos probabilísticos de tópicos. As fundações do modelo LDA foram
baseadas no trabalho seminal em LSI e pLSI (Probabilistic Latent Semantic Indexing,
a evolução da técnica LSI incorporando formulações probabilísticas). As relações entre
essas técnicas estão claramente descritas em Steyvers and Griffiths (2007) (Blei and
Lafferty (2009)).

2.1.2 O modelo de tópicos Latent Dirichlet Allocation (LDA)

Latent Dirichlet Allocation (LDA)3 e outros modelos de tópicos fazem parte do campo
de pesquisa mais amplo em modelagem probabilística. Nesse tipo de modelagem, os
dados são tratados como oriundos de um processo generativo que contém variáveis
ocultas. Esse processo define uma distribuição de probabilidade conjunta sobre as va-
riáveis aleatórias observadas e as ocultas, a qual é usada para computar a distribuição
condicional das variáveis ocultas dadas as variáveis observadas. Essa distribuição condi-
cional também é chamada de distribuição posterior ou simplesmente “posterior”. LDA
se encaixa precisamente nesse framework. As variáveis observadas são as palavras nos
documentos e as variáveis ocultas são a estrutura de tópicos (ver Figura 2.1). O pro-
blema computacional de inferir a estrutura de tópicos oculta a partir de um conjunto
de documentos é o problema de computar a distribuição posterior – a distribuição
condicional das variáveis ocultas dados os documentos (Blei (2012)).

O processo generativo em LDA produz documentos de texto e os dados manipulados
são as palavras que irão formar esses documentos. Trata-se de um processo imaginário,

2Sobre a técnica LSI no contexto de recuperação de informações, ver Deerwester et al. (1990).
3Esta subseção está baseada na descrição do modelo Latent Dirichlet Allocation que pode ser vista

em Blei (2012), artigo de autoria de David Blei, o qual junto com Andrew Ng e Michael Jordam
apresentou pela primeira vez em 2003 o modelo LDA.
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Figura 2.1: Atribuição de tópicos a um documento em LDA. Blei (2012)

Figura 2.2: Visualização de tópicos em LDA, na qual o tamanho da fonte em cada palavra
e a posição sobre o eixo horizontal refletem sua frequência e grau de especificidade no
tópico (quanto mais à direita horizotalmente, mais específica do tópico é a palavra).
Blei (2012)

a partir do qual a estrutura de tópicos de uma coleção é obtida por inferência a
partir da inversão daquele processo. Tecnicamente, o modelo assume que os tópicos
são gerados antes dos documentos. Um tópico (ver Figura 2.2) é definido como uma
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distribuição de probabilidade sobre um vocabulário fixo4 . Como exemplo, um tópico
sobre genética será aquele que contém palavras relacionadas à genética com maior
probabilidade de ocorrência. Em contraposição, um tópico que se relacione com qualquer
outro assunto distinto conterá palavras sobre genética com probabilidade de ocorrência
muito baixa ou zero. Todos os tópicos contêm distribuições com probabilidades sobre
todo o vocabulário fixo, mas essas probabilidades só assumirão valores mais altos nos
termos que caracterizam o tópico. O processo que gera os documentos em LDA5 é
realizado em duas etapas. Para a geração de cada documento da coleção, tem-se que:

1. Uma distribuição sobre tópicos é escolhida aleatoriamente.

Exemplo: num modelo com apenas 3 tópicos, uma distribuição sobre tópicos possível para
um documento A pode exibir probabilidades 0.1, 0 e 0.9 de ocorrência dos tópicos x, y e
z respectivamente.

2. Para cada palavra no documento:

(a) Um tópico é escolhido aleatoriamente a partir da distribuição obtida no passo
#1.

(b) Uma palavra é escolhida aleatoriamente a partir do tópico (o qual é uma
distribuição de probabilidade sobre o vocabulário) obtido em #2a.

Cada documento exibe tópicos em proporções distintas (passo #1), cada palavra
em cada documento é obtida a partir de um dos tópicos (passo #2b), o qual por sua
vez é escolhido a partir da distribuição sobre tópicos de um documento em particular
(passo #2a). Esse modelo estatístico reflete a intuição de que documentos exibem
múltiplos tópicos, um pressuposto que está por trás da formulação do modelo LDA. O
modelo LDA também pode ser descrito mais formalmente através da seguinte notação:
os tópicos são —1:K , onde cada —k é uma distribuição sobre o vocabulário fixo. As
proporções dos tópicos para o d-ésimo documento são ◊d , onde ◊d,k é a proporção do
tópico k no documento d. As atribuições de tópicos para o d-ésimo documento são zd ,
onde zd,n é a atribuição do tópico para a n-ésima palavra no documento d. Finalmente,
as palavras observadas para o documento d são wd , onde wd,n é a n-ésima palavra no
documento d, a qual é um elemento do vocabulário fixo. Com essa notação, o processo

4A extração de um vocabulário do corpus é uma etapa obrigatória e anterior à modelagem e será
detalhada na seção 3.1, a qual descreve uma aplicação desenvolvida utilizando LDA.

5A distribuição que é utilizada para desenhar a distribuição de tópicos para cada documento no
passo #1 é chamada de distribuição Dirichlet. No processo generativo imaginário do modelo LDA,
o resultado da distribuição Dirichlet é utilizado para alocar as palavras dos documentos em tópicos
diferentes.
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generativo em LDA corresponde à distribuição conjunta das variáveis observadas e
ocultas representada pela expressão da Figura 2.3.

Figura 2.3: Formalização do processo generativo em LDA sob a forma de uma distri-
buição conjunta das variáveis aleatórias observadas e ocultas. Blei (2012)

2.1.3 Limitações do modelo de tópicos LDA e extensões

Ainda que a modelagem LDA se enquadre no ativo campo de pesquisa em modelagem
probabilística de tópicos e possibilite a segmentação automática de coleções de milhares
de documentos – o que de outra forma não seria possível alcançar por anotação humana
– é preciso cautela no uso e interpretação dos resultados obtidos a partir desse modelo.
Os tópicos e sua distribuição ao longo dos documentos obtidos a partir da modelagem
LDA e de outros modelos de extração de tópicos não são “definitivos”. O ajuste de um
modelo de tópicos a uma coleção sempre irá produzir padrões a partir do corpus, ainda
que os mesmos não estejam “naturalmente” presentes na coleção. Portanto, modelos de
tópicos devem ser vistos como uma ferramenta útil para exploração de dados, onde os
tópicos provêem um resumo do corpus que seria impossível de obter manualmente. De
qualquer forma, sob essa perspectiva exploratória a análise de um modelo de tópicos
pode revelar conexões entre documentos e no interior dos mesmos que não seriam óbvias
a olho nu e pode ainda encontrar coocorrências inesperadas entre termos (Blei and
Lafferty (2009)).

A superação das limitações do modelo LDA é uma outra área de pesquisa ativa e
duas abordagens importantes no desenvolvimento de novos modelos de tópicos podem
ser destacadas: a criação de novos modelos através do relaxamento de alguns pressu-
postos assumidos em LDA e a incorporação de metadados do corpus para enriquecer a
modelagem dos documentos. Descrevendo com mais detalhes pressupostos que motiva-
ram o desenvolvimento de modelos estendidos de tópicos os quais serão apresentados
a seguir, um primeiro pressuposto assumido na modelagem LDA está relacionado ao
conceito de “bag of words”, o qual parte do princípio de que a ordem das palavras num
documento não é relevante. Apesar de não ser um pressuposto realista, ele é razoável se
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o único objetivo da aplicação for revelar a estrutura semântica de textos. Um segundo
pressuposto assumido em LDA é o de que a ordem dos documentos não importa. Esse
pressuposto pode não ser realista ao se analisar coleções que atravessam anos ou séculos,
pois nesses casos é importante considerar que existem alterações nos tópicos ao longo
do tempo. O terceiro pressuposto em destaque é o de que o número de tópicos é co-
nhecido e fixo. Na modelagem LDA, um dos parâmetros que deve ser definido a priori
é justamente o número de tópicos a serem extraídos. O quarto e último pressuposto
considerado e para o qual também será apresentado um exemplo de aplicação a partir
do relaxamento do mesmo é o de que os tópicos são independentes, o que impede de
modelar a correlação entre os mesmos (Blei (2012)).

Em Wallach (2006), foi desenvolvido um modelo de tópicos a partir do relaxamento
do pressuposto de que a ordem das palavras não é relevante. Esse modelo integra as
abordagens de modelagem de documentos baseadas em bigramas com as baseadas na
descoberta de tópicos a partir de “bag of words”. A incorporação de elementos no modelo
aumenta o número de parâmetros que devem ser ajustados, mas o benefício trazido é
uma maior riqueza na modelagem das complexidades da linguagem.

O segundo pressuposto apresentado – o qual assume que a ordem dos documentos
não é relevante – foi reconsiderado em Blei and Lafferty (2006), onde é apresentado
o Dynamic Topic Model. Nesse modelo (Figura 2.4), a ordem dos documentos é consi-
derada e os tópicos não são construídos apenas por uma distribuição única ao longo
de palavras, mas por uma sequência de distribuições sobre palavras. Dessa forma, é
possível encontrar um tema subjacente à coleção de documentos e acompanhar como o
mesmo sofreu mudanças ao longo do tempo.

Em Teh et al. (2006), o problema com o pressuposto de que o número de tópicos
é conhecido – o que demanda a definição prévia desse parâmetro em LDA antes da
realização da modelagem – foi contornado através do desenvolvimento do Hierarchical
Dirichlet processes (HDP). Nessa abordagem, o número de tópicos é determinado pela
coleção durante a inferência da distribuição posterior e, além disso, novos documentos
podem exibir tópicos não vistos até então. O modelo HDP foi construído a partir de
modelos de tópicos bayesianos não paramétricos, os quais foram estendidos para modelar
uma hierarquia entre tópicos sob a forma de uma árvore de tópicos (Blei (2012)).

O quarto pressuposto destacado – o qual assume que não há correlação entre
os tópicos extraídos – foi contornado com o desenvolvimento do Correlated Topic
Model (CTM). A limitação em LDA de modelar a correlação entre tópicos ignora, por
exemplo, o fato de que um documento sobre genética tem maior probabilidade de falar
também sobre doenças do que um outro documento que não trate de outro assunto
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Figura 2.4: Representação gráfica do Dynamic Topic Model. Blei and Lafferty (2009)

que usualmente possa estar ligado a enfermidades. Essa limitação decorre do uso da
distribuição Dirichlet para modelar a variabilidade entre as proporções dos tópicos. Em
CTM (Figura 2.5), essas proporções dos tópicos são correlacionadas através de uma
distribuição normal logística (Blei and Lafferty (2007)).

Figura 2.5: Representação gráfica do Correlated Topic Model (CTM). Blei and Lafferty
(2009)

Por fim, mencionando um modelo que faz uso de metadados dos documentos, no
Author-topic model (ATM) o modelo LDA foi estendido para incorporar informação
sobre autoria. Em ATM (Figura 2.6), cada autor é associado a uma distribuição multi-
nomial sobre tópicos e cada tópico é associado a uma distribuição multinomial sobre
palavras. Dessa forma, um documento com múltiplos autores é modelado como uma
distribuição sobre tópicos, a qual é uma mistura das distribuições associadas aos autores
(Rosen-Zvi et al. (2004)).
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Figura 2.6: Representação gráfica do Author-topic model (ATM). Rosen-Zvi et al. (2004)

2.2 Visualização da evolução de tópicos em coleções de
documentos

Os algoritmos de modelagem de tópicos podem ser muito úteis à exploração da estru-
tura temática de grandes coleções de documentos, mas para que essa estrutura seja
aproveitável e compreensível é fundamental dar muita atenção aos problemas de vi-
sualização da informação e desenvolvimento das interfaces correspondentes. Hoje, a
principal forma de interação com a informação online é a busca e navegação através de
links de texto. Digitam-se palavras-chave em mecanismos de busca para encontrar um
conjunto de documentos relacionados àquelas. Essa é uma forma poderosa de interagir
com arquivos online, mas as ferramentas trazidas pelos algoritmos de anotação não
supervisionada de modelagem de tópicos permitem imaginar outras formas de interagir
com esse conteúdo digital, onde a estrutura temática que emerge a partir da modelagem
seria uma nova janela de acesso aos textos de uma coleção. Nesse contexto, ao invés de
encontrar documentos apenas através de buscas por palavras-chave, um tema de inte-
resse seria o ponto de partida a partir do qual se chegaria aos documentos relacionados.
A busca e exploração de documentos baseadas em temas envolveria ações de zoom in
e zoom out para encontrar temas mais específicos ou mais abrangentes, possibilitaria
o acompanhamento da evolução temática ao longo do tempo e através dessa forma de
exploração se chegaria aos documentos de interesse relacionados (Blei (2012)).
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2.2.1 Pesquisa em visualização da evolução de tópicos

A pesquisa em visualização da evolução temática em grandes coleções de documentos
e exemplos de aplicações nessa área são os objetos de interesse dessa seção. Daqui em
diante, o termo “documento” será utilizado, por simplicidade, para descrever qualquer
tipo de texto, seja ele um post em um blog, uma mensagem no Twitter, uma notícia
publicada na grande mídia ou um artigo científico.

Figura 2.7: Visualização da evolução de tópicos em coleção de textos com 2 tópicos em
destaque (no eixo horizontal está representado o tempo; no vertical, os tópicos e suas
respectivas proporções). Dou et al. (2011).

A representação visual dos tópicos extraídos por modelagem probabilística a partir
de coleções de documentos ordenadas pelo tempo (ver Figura 2.7) traz alguns desafios
importantes para pesquisa nesta área, dentre os quais serão destacados inicialmente
os seguintes: (i.) Como tratar as questões de escalabilidade da técnica de visualização
utilizada levando em consideração que em muitas das aplicações reais as bases de dados
a serem processadas conterão milhares de documentos ou mais? (ii.) Aplicações em
modelagem probabilística de tópicos usualmente trabalham com 50, 60 ou até 100 tópi-
cos extraídos de coleções de textos; portanto, qual a melhor técnica para representação
visual de todos esses atributos do dado e o que deve ser feito quando o número de
tópicos a ser representado é muito alto? (iii.) Em muitas aplicações, é preciso conjugar
a necessidade de visualização dos padrões de evolução dos temas numa forma compacta
e ao mesmo tempo proporcionar a exploração da coleção até um ponto onde seja pos-
sível ver as principais palavras-chave que compõem um documento ou um agregado
de documentos; assim, como implantar a transição entre diferentes níveis de resolução
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do dado na aplicação de visualização desenvolvida? (iv.) Ainda sobre a visualização
de dados em multiníveis de detalhe, como atender aos requisitos para exploração num
nível de zoom mais alto (maior agregação de dados) junto aos de análise do dado em
maior detalhe, considerando que esses requisitos podem ser conflitantes?

Por fim, após antecipar questões importantes de pesquisa que serão retomadas nas
seções seguintes, destaca-se a opção pelo recorte nas aplicações que representam coleções
de documentos ao longo do tempo, o que significa dizer que não será dada ênfase ao
campo de desenvolvimento de aplicações de visualização de clusters de documentos
independentemente de sua dimensão temporal. Esse destaque é importante pois se
trata de área de pesquisa correlata e com uma diversidade de trabalhos científicos
publicados, entre os quais estão pesquisas6 que também fazem uso de modelagem LDA
para agrupamento de documentos com recursos de visualização interativa.

2.2.2 Técnicas de visualização

A técnica de visualização conhecida como ThemeRiver (Havre et al. (2002), ver Figura
2.8) é uma forte referência para as aplicações de visualização da evolução de tópicos ao
longo do tempo, pois em vários trabalhos na área (Dou et al. (2011), Cui et al. (2011),
Wei et al. (2010), Dork et al. (2010)) a solução gráfica adotada foi baseada nessa técnica.
Em ThemeRiver, cada camada representada por uma cor diferente na visualização –
a qual utilizando a metáfora de um rio é chamada de “corrente” pelos autores do
trabalho – pode representar um único tema ou temas agrupados nessa mesma camada.
Intervalos de tempo de igual tamanho são pré-fixados e cada documento pertencerá a
um desses intervalos, o qual usualmente conterá múltiplos documentos nessa mesma
janela de tempo. Assim, a altura da camada que representa um tema em cada posição
do tempo é obtida pela soma da medida utilizada de presença de um tema em todos os
documentos pertencentes a um mesmo intervalo de tempo. A presença ou proporção de
um tema num documento pode ser calculado de várias formas. Uma delas é o número de
documentos contendo uma determinada palavra-chave. Como o dado representado não
é contínuo, é necessário aproximar os dados por interpolação entre os pontos discretos
para gerar as curvas das correntes do “rio” nesse tipo de visualização.

Entre o ThemeRiver e outras aplicações que utilizaram o mesmo tipo de visualização
para representar a evolução de tópicos, uma diferença que está por trás da visualização
é qual a entrada utilizada para definir a altura das curvas a cada ponto do tempo e o
que está sendo representado de fato nos gráficos. Em ThemeRiver, os autores se referem

6(Um exemplo de visualização de clusters utilizando modelagem probabilística de tópicos pode ser
visto em Lee et al. (2012))
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Figura 2.8: Visualização da evolução de temas em ThemeRiver, uma aplicação que
exerceu bastante influência nas soluções gráficas adotadas por estudos semelhantes
desenvolvidos posteriormente. Havre et al. (2000).

ao que está sendo representado por cada “corrente” do rio como “temas” e cada um
desses temas é uma palavra-chave ou um conjunto de palavras-chave sobre o qual se faz
a medição da evolução das estatísticas de frequência dessas palavras nos documentos ao
longo do tempo. No entanto, a técnica de visualização é flexível e pode ser naturalmente
utilizada para exibir a evolução de “tópicos” extraídos por modelagem probabilística,
onde nesse caso cada camada representa um tópico ou um conjunto de tópicos obtido
por esses modelos e a altura de cada camada a cada ponto do tempo é obtida pela
soma das distribuições de probabilidade da presença do tópico representado no conjunto
de documentos pertencente a um mesmo intervalo de tempo pré-fixado. Exemplos de
trabalhos que utilizam modelagem LDA para extração de tópicos e visualização dos
mesmos inspirada no ThemeRiver podem ser vistos em Wei et al. (2010), Dou et al.
(2011) e Dou et al. (2012).

O ThemeRiver é um representante da categoria de gráficos conhecidos como stacked
graphs, os quais “empilham” os dados representados numa mesma forma gráfica, mas sem
necessariamente interpolar os dados para simular um dados contínuo exibido através de
curvas suavizadas. Nesse tipo de gráfico “empilhado”, a ordem dos grupos ou categorias
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de dados utilizada na representação pode interferir decisivamente no resultado estético
e na forma final do gráfico. Mais importante do que isso, também pode interferir na
legibilidade e na capacidade de extração de informação útil da representação.

Figura 2.9: Visualização de tópicos verticalmente espaçados e distinguidos por cor na
aplicação LeadLine. Dou et al. (2012).

Para as aplicações anteriormente mencionadas que utilizam a modelagem LDA e
gráficos stacked na visualização, é importante destacar que LDA não modela a relação
entre tópicos. Portanto, não é possível extrair diretamente do modelo uma ordem para
exibição dos tópicos na visualização. Para superar essa limitação, muitas das aplicações
de visualização das saídas geradas nessa modelagem desenvolveram soluções próprias
para o ordenamento dos tópicos e a consequente obtenção de resultados gráficos com
melhor interpretabilidade em relação ao que aconteceria se os tópicos fossem ordenados
de maneira aleatória. Descrições de algoritmos de ordenação de tópicos podem ser
encontrados em Dou et al. (2011), Dou et al. (2012), Liu et al. (2009), Wei et al. (2010)
e Byron and Wattenberg (2008).

Aprofundando o estudo dos stacked graphs que fazem uso de curvas interpoladas –
os quais serão chamados de “Streamgraphs” daqui pra frente como uma forma de se
referir a uma categoria mais ampla de gráficos com as mesmas características dos que
foram apresentados em Havre et al. (2000) e receberam o nome particular de Theme-
River – Byron e Wattenberg (Byron and Wattenberg (2008)) descreveram métodos de
otimização para avançar ainda mais nos algoritmos de suavização de curvas e na estética
de simulação de dados contínuos introduzida em ThemeRiver. O trabalho desses dois
autores aponta o Streamgraph como uma solução adequada para exibir grandes datasets
para um público amplo e heterogêneo, pois nesses casos não é desejável a imposição de
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uma grande curva de aprendizado para entender a visualização e também não se espera
a presença de especialistas no assunto que está sendo representado.

Uma questão fundamental em visualização da informação é o papel da estética no
design de visualizações e os trade-offs necessários para se criar soluções gráficas eficazes.
Entre as inovações trazidas em ThemeRiver estão uma nova técnica para criar uma
interpolação suave a partir de dados discretos e um método de layout em que os layers
não são empilhados começando do eixo horizontal do gráfico, mas sim estabelecendo
uma simetria com o eixo x. Esse layout tem o efeito de minimizar certas quantidades
importantes, pois a silhueta fica o mais próximo possível do eixo horizontal e, assim,
as curvaturas do topo e da borda também se tornam as menores possíveis. Quando
os layers são empilhados a partir do eixo horizontal, a soma das séries é fácil de ler,
mas isso ocorre em muitos conjuntos de dados às custas de uma pior legibilidade de
cada camada individual (Byron and Wattenberg (2008)). Sobre a escolha do método
de layout em relação ao eixo horizontal, em Liu et al. (2009) os autores apresentam um
estudo com usuários que preferiram o posicionamento do gráfico a partir desse eixo, em
detrimento do layout simétrico.

Sobre a legibilidade do Streamgraph, neste pretende-se simultaneamente exibir várias
séries temporais individuais e a sua soma. No entanto, exibir essa soma novamente
envolve certos trade-offs. Não pode existir espaços entre as camadas, pois isso distorceria
a soma e consequentemente essa ausência de espaços faria com que mudanças na camada
do meio fossem propagadas nas camadas adjacentes, as quais frequentemente não têm
relação direta com a alteração da camada do meio. Outro desafio à legibilidade nos
Streamgraphs é a comparação da espessura entre camadas, a qual pode ser complicada
não apenas nos casos onde há muitas camadas mas também porque duas camadas com
a mesma altura vertical e com inclinações distintas podem parecer que têm espessuras
muito diferentes.

Abrindo espaço para o estudo das demais técnicas de visualização da evolução de
tópicos além dos Streamgraphs, outra abordagem para representar graficamente muitas
categorias num único gráfico é dispor cada uma delas ao longo do eixo horizontal sem
que haja ocupação de uma mesma faixa horizontal por mais de um tópico. Nesse tipo
de representação, cada tópico pode novamente ser representado por uma cor diferente e
a mudança dos valores no tempo é usualmente representada por variações de tamanho
nas formas que traduzem a presença do tópico ou variações na transparência de cor das
mesmas. Aplicações desse tipo podem ser vistas em Krstajic et al. (2011) e Dou et al.
(2012), as quais serão descritas em maior detalhe mais a frente.

Por fim, deve-se dar destaque às técnicas de visualização de assuntos que não estão
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Figura 2.10: Visualização de padrões a partir de n-gramas em coleções de texto com a
aplicação FeatureLens. Don et al. (2007).

ligadas à modelagem probabilística de tópicos e nem fazem uso de Streamgraphs, mas
também exercem influência no estudo e desenvolvimento de soluções de visualização
na área em estudo. Nesse grupo serão apresentados FeatureLens (Don et al. (2007)),
T-Scroll (Ishikawa and Hasegawa (2007)), Narratives (Fisher et al. (2008)) e NewsLab
(Ghoniem et al. (2007)).

FeatureLens (Don et al. (2007)) pode ser utilizado para analisar a ocorrência de
padrões em coleções de textos a partir de vários níveis de granularidade e a implemen-
tação está baseada na visualização da frequência de ocorrência de conjuntos frequentes
de n-gramas7 . Cada área retangular na visualização corresponde a um documento e
cada linha colorida representa um parágrafo ou um fragmento maior quando o texto é
muito grande (ver Figura 2.10). Um painel exibe em ordem decrescente os padrões de
n-gramas mais frequentes, o usuário seleciona quais deseja ter na visualização e a forma
de apresentação das informações pelo sistema permite ver em que partes do texto os
padrões ocorrem juntos.

T-Scroll (Ishikawa and Hasegawa (2007)) é construído sobre um sistema de “clus-
7Ver http://en.wikipedia.org/wiki/N-gram (acesso em 05/01/2014)
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Figura 2.11: Visualização de clusters de palavras-chave em documentos ao longo do
tempo com a aplicação T-Scroll. Ishikawa and Hasegawa (2007).

Figura 2.12: Gráficos simples de linhas na aplicação Narratives para monitoramento de
assuntos. Fisher et al. (2008).

terização” de documentos e visualiza resultados periódicos desses agrupamentos de
documentos em assuntos preponderantes (ver Figura 2.11). Ele organiza os resultados
da “clusterização” para cada período ao longo do eixo temporal e exibe links entre
os clusters. Os links são gerados para exibir clusters relacionados e o algoritmo de
agrupamento desenvolvido dá mais peso para os documentos mais recentes. Com isso,
documentos antigos tendem a ter efeito baixo sobre o resultado da “clusterização”,
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Figura 2.13: Exemplo de visualização radial em NewsLab. Ghoniem et al. (2007).

tornam-se outliers e são automaticamente descartados com a chegada de mais e mais
novos documentos. A área da elipse do cluster corresponde ao número de documentos
do mesmo, o que permite dimensionar o tamanho da importância de cada tópico. Os
links são formados entre clusters relacionados e essa relação vem de uma medida que
leva em consideração quantos documentos de um cluster estão contidos no outro. A cor
da borda dos clusters mostra a qualidade dos mesmos (vermelho é o de melhor qualidade
e roxo o de menor) e essa qualidade vem de uma medida que leva em consideração a
similaridade entre os documentos que fazem parte do cluster.

Narratives (Fisher et al. (2008)) apresenta uma visualização da evolução de assuntos
ao longo do tempo e introduz vários métodos para explorar a correlação entre esses
assuntos (ver Figura 2.12). O sistema trabalha sobre uma base de textos de posts
em blogs mencionam notícias publicadas por grandes grupos de mídia e, dessa forma,
representa as notícias sobre um assunto que geraram maior interesse ao longo do tempo
e os blogs que comentaram essas notícias. Apesar da visualização em gráfico de linhas
adotada ser bastante simples – a qual exibe tendências no uso de palavras-chave ao longo
do tempo e cada linha no gráfico é um assunto distinto – o sistema provê funcionalidades
adicionais que permitem aos usuários ver quais conceitos adicionais estão fortemente
ligados a um termo selecionado em qualquer ponto no tempo.

Em NewsLab (Ghoniem et al. (2007)) – ainda que a aplicação esteja voltada para
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o processamento e visualização de dados de origem distinta em relação ao que foi
apresentado até agora (o sistema trabalha a partir de bases de áudio, vídeo e legendas
de notícias exibidas em grandes redes de televisão) – foi utilizada uma técnica de
visualização radial que permite identificar padrões de maneira bem sucedida em dados
que seguem alguma recorrência temporal (ver Figura 2.13). Essa visualização radial foi
utilizada em NewsLab para identificar tópicos ao longo do tempo e complementar um
Streamgraph que foi utilizado com a mesma finalidade.

2.2.3 Escalabilidade das técnicas e visualização em diferentes níveis
de detalhe

O problema de lidar com datasets de tamanhos variados e com o fato de que uma
técnica de visualização pode funcionar bem com poucos dados mas não comportar a
exibição de bases maiores é algo recorrente em visualização de dados. Quando o dado
não é ordenado pelo tempo e não há qualquer outro requisito de ordenação que exija
a representação dos dados em posições subsequentes do espaço cartesiano – o que por
convenção usualmente acontece ao longo do eixo horizontal dos gráficos – os problemas
de escalabilidade relacionam-se diretamente com a sobreposição na representação dos
dados (overplotting). Já no caso de séries temporais, escalabilidade está frequentemente
relacionada com o espaço naturalmente limitado dos suportes utilizados para exibição
dos dados, seja pela quantidade limitada de pixels em telas de dispositivos eletrônicos ou
pela limitação análoga de suportes para impressão, o que pode exigir uma compactação
excessiva de informação num espaço limitado. Somado ao fato das diferenças de ordem
de grandeza no tamanho dos datasets, tem-se que uma técnica de visualização de um
mesmo conjunto de dados pode não atender simultaneamente aos requisitos trazidos
por diferentes níveis de agregação dos mesmos. Em aplicações interativas, este efeito
se dá a partir de ações de zoom in e zoom out e em determinados níveis de zoom uma
técnica de visualização pode não representar fielmente um conjunto de dados.

Uma estratégia utilizada para contornar os problemas de escalabilidade em apli-
cações de visualização da evolução de assuntos em bases de dados de notícias é dar
tratamento diferenciado às informações de acordo com a sua posição no tempo. Em
Cloudlines (Krstajic et al. (2011)), as notícias mais recentes recebem mais espaço na
visualização proposta em detrimento das notícias mais antigas, assumindo que nesse
tipo de aplicação aquelas geram maior interesse do que essas (ver Figura 2.14). Para
atingir esse efeito, foi utilizada uma escala logarítmica, a qual comprime visualmente os
dados mais antigos. O sistema Cloudlines também dispõe de uma ferramenta de zoom
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para permitir a visualização em detalhe das regiões inicialmente “comprimidas” pela
solução logarítmica, eliminando a distorção para permitir a visualização em detalhe.
Os dados do presente são exibidos com overlap mínimo e, ao dar mais espaço para o
presente e comprimir o passado, o design da solução privilegia a exploração em detalhe
dos dados do presente. Foi utilizado ainda o recurso de “penalizar” regiões de baixa
densidade de informação em favor das mais densas. Este recurso se reflete na visualiza-
ção, pois foi implantada uma função de corte que não exibe mais o dado a partir de um
certo limiar em relação à sua densidade. Ainda sobre o tratamento distinto de dados
recentes e mais antigos, em Dork et al. (2010) essa abordagem foi aplicada ao universo
das comunidades de microblogging8.

Figura 2.14: O sistema Cloudlines, o qual utiliza o recurso da escala logarítmica para
comprimir visualmente as informações passadas numa escala de tempo. Krstajic et al.
(2011).

De volta aos Streamgraphs, nesse tipo de visualização um problema de escalabilidade
surge quando muitos tópicos são adicionados à visualização, pois nesse caso o excessivo
número de camadas ou correntes do rio dificulta a leitura individual de cada camada e
a comparação entre elas (Dou et al. (2011), Havre et al. (2000) e Byron and Wattenberg
(2008)). Para contornar a dificuldade do alto número de tópicos, é possível agrupar
tópicos semelhantes e representá-los numa única camada e ainda utilizar cores próximas
para representar tópicos parecidos, o que visualmente produz um número menor de
grupos de tópicos aproximados por cores semelhantes (Havre et al. (2000)). Sobre a pos-
sibilidade de representar um maior ou menor número de documentos num Streamgraph,
essa técnica pode ser utilizada para representar quantidades crescentes de documentos,
pois nesse caso a alternativa é agregar quantidades mais altas de documentos a cada
posição do tempo e representar esse conjunto de textos através de uma única medida

8A plataforma Twitter é um exemplo desse tipo de comunidade.
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(Havre et al. (2000)). No entando, a medida que uma quantidade maior de informação
é representada num espaço horizontalmente limitado, pode haver perda de detalhes
relevantes na evolução do conjunto de dados representado.

Tratando agora da visualização de temas em diferentes níveis de detalhe nos Stream-
graphs, vê-se que os mesmos não são adequados para exploração dos dados em detalhe
(Cui et al. (2011), Havre et al. (2000)). Como nesses casos o dado representado não é
contínuo, é necessário aproximar os dados por interpolação entre os pontos discretos
para gerar as curvas das correntes do rio. Numa aplicação interativa que faça uso dessa
técnica de visualização, se o nível de aproximação for muito alto o desvio dos dados
aproximados pelas curvas interpoladas em relação ao dado original é significativo (Havre
et al. (2000)).

Por fim, uma outra abordagem para lidar com muitos tópicos em Streamgraphs
foi apresentada por Dou et al. (2013), onde através do sistema HierarchicalTopics
implantou-se um algoritmo que constrói de forma automática uma hierarquia entre
tópicos e subsidia o componente de visualização que dá suporte a essas hierarquias
através de recursos de interatividade (ver Figura 2.15). O Hierarchical ThemeRiver
desenvolvido começa exibindo o ponto mais alto da hierarquia de tópicos. Quando
uma camada é selecionada pelo usuário, exibe-se num painel ao lado a evolução dos
subtópicos desse tópico. No processamento prévio para obtenção dos tópicos a serem
visualizados, o sistema é flexível e permite a utilização de diferentes modelos de tópicos.
Nos exemplos descritos no trabalho foram utilizados com sucesso os modelos LDA e
ATM9 .

9
Latent Dirichlet Allocation (LDA) e Author-topic model (ATM)
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Figura 2.15: Implantação de algoritmo de hierarquização de tópicos e solução visual
para representação dessas hierarquias em HierarchicalTopics. Dou et al. (2013).

2.3 Funcionalidades estendidas em visualização de tópicos

Visualização de dados torna possível a pesquisadores, analistas, engenheiros e o público
não especializado a obtenção de insights a partir dos dados de uma maneira eficiente e
efetiva, graças às capacidades únicas do aparelho humano de percepção visual o qual
permite detecção de padrões e características interessantes em curto espaço de tempo
(Van Wijk (2005)).

Em aplicações de visualização apoiadas por interatividade, é possível enriquecer e
complementar representações gráficas iniciais concisas e compactas – as quais fornecem
uma visão geral do conjunto de dados e possibilitam a identificação de padrões – com
vistas adicionais que permitam a exploração do dado sob múltiplas perspectivas. Na
visualização das saídas obtidas por modelagem probabilística de tópicos e, particular-
mente, em exemplos específicos que fazem uso da modelagem LDA, percebe-se que parte
do esforço de desenvolvimento de funcionalidades adicionais nas aplicações interativas
de visualização de coleções de documentos está ligado à implantação de recursos de
interação que possibilitem a transição entre uma forma gráfica inicial representativa do
corpus e o conteúdo textual dos documentos analisados. O resumo desse conteúdo fre-
quentemente é representado pelas principais palavras-chave que sintetizam o conteúdo
dos documentos em análise de acordo com o nível de zoom escolhido pelo usuário da
aplicação.
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2.3.1 Visualização do conteúdo textual junto às representações gráfi-
cas

Uma das justificativas para se chegar até o texto completo dos documentos são as
imperfeições das saídas obtidas a partir da modelagem LDA, em especial as relacionadas
à sobreposição entre os tópicos gerados ou palavras-chave na representação de um tópico
que não se relacionam semanticamente com as demais palavras-chave extraídas para a
composição desse mesmo tópico. A possibilidade de interagir com os dados a partir de
múltiplas perspectivas e de ver os textos completos para examinar as palavras-chave
extraídas no seu contexto de uso ajudam a superar aquelas deficiências (Liu et al.
(2009)).

Uma aplicação que combina visualização da evolução de assuntos num Streamgraph,
modelagem LDA para extração automática de tópicos e recursos de interatividade para
exploração da base em diferentes níveis de detalhe é o sistema TIARA (Wei et al.
(2010)). Em TIARA (ver Figuras 2.16 e 2.17), foi implantada uma funcionalidade que
dispõe palavras-chave sobrepostas ao Streamgraph, exibindo sobre essa forma a evolução
dos assuntos ao longo do tempo. Essas palavras-chave são exibidas através de várias
wordclouds, uma técnica largamente utilizada de visualização de textos para os quais
a posição e o tamanho das palavras está associada a medidas de relevância na coleção
de documentos. No sistema em descrição, para a exibição das wordclouds foi utilizado
um algoritmo inspirado no esquema de pesos TF-IDF (Salton and McGill (1986)) para
melhores resultados.

Figura 2.16: Visualização de palavras-chave que descrevem os tópicos em TIARA. Liu
et al. (2009).

Ainda em TIARA, cada camada do gráfico exibe uma sequência de wordclouds
resumindo o conteúdo de um determinado tópico a cada intervalo de tempo. Para
chegar nesse resultado, duas tarefas são realizadas automaticamente pelo sistema: a
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extração de tópicos e a segmentação temporal de cada tópico ao longo da linha do tempo.
A segmentação temporal se inicia através da identificação de um conjunto de transições
temáticas baseadas no tempo para dividir um tópico numa sequência de segmentos que
não se sobrepõem. Esses segmentos não são de igual tamanho, pois um tamanho fixo
poderia não coincidir com a posição no tempo onde de fato ocorreram as transições
temáticas. Posteriormente à definição dos segmentos temporais que preservam unidade
de conteúdo no seu interior, dá-se a extração de um conjunto representativo de palavras-
chave para resumir o conteúdo de cada segmento. Ainda que seja possível utilizar alguma
heurística para ajustar os parâmetros da aplicação (o tamanho do dataset, por exemplo),
em TIARA o que ocorreu foi o ajuste por verificação empírica a cada novo conjunto
de dados utilizado (Pan et al. (2013)). Adicionalmente, o sistema também permite a
definição de um termo de busca e a geração subsequente de todas as visualizações
descritas a partir desse subconjunto delimitado pela busca, pois no pré-processamento
todos os documentos são indexados para consulta posterior (Wei et al. (2010)).

Figura 2.17: Zoom semântico revelando mais detalhes da composição dos tópicos em
TIARA. Liu et al. (2009).

Para a visualização de tópicos extraídos por modelagem probabilística, diversas
aplicações fazem uso das wordclouds, pois, além de ser uma técnica utilizada em domí-
nios variados, tem-se que a especificação de um tópico após modelagem probabilística
(uma distribuição de probabilidades que pode ser diretamente interpretada como pesos
associados a termos individuais de um vocabulário previamente delimitado) é um objeto
pronto para ser “consumido” pelos algoritmos que geram as “nuvens” de palavras. Em
TextFlow (Cui et al. (2011)) e ParalellTopics (Dou et al. (2011)), os tópicos podem
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ser visualizados em wordclouds. No primeiro também é possível ver numa linha do
tempo a evolução de frases extraídas em diferentes pontos para a exibição da evolução
de um tópico por vez nesse forma de apresentação. Em HierarchicalTopics (Dou et al.
(2013)), um conjunto de palavras-chave são utilizadas na visualização de subtópicos
gerados a partir de um tópico “raiz”e essas palavras acompanham cada respectivo
subtópico auxiliando no entendimento desse objeto. Em Xu et al. (2013) está descrita
uma aplicação para visualização da competição em mídias sociais na propagação de
tópicos. Nessa referência, as wordclouds também são utilizadas para a visualização da
evolução de tópicos em diferentes pontos do tempo e é possível explorar os tweets que
contêm as palavras-chave destacadas. Por fim, em Narratives (Fisher et al. (2008)) as
palavras-chave também são utilizadas para ampliar o entendimento das visualizações
geradas, pois um dos focos do sistema é explorar as correlações existentes entre assuntos
em qualquer ponto do tempo e a partir da interação com as visualizações é possível ver
essas correlações sob a forma de lista de palavras-chave associadas a um assunto num
momento específico do tempo. Nessa lista, o formato de apresentação é simples e apenas
faz variar o tamanho das palavras de acordo com a sua importância, posicionando-as
de forma alinhada ao final.

2.3.2 Extensão das funcionalidades básicas das aplicações para domí-
nios específicos

As técnicas de extração de tópicos e de visualização apresentadas até o momento são
aplicáveis a um conjunto muito amplo de áreas de investigação e pesquisa. Portanto,
é natural que a partir de uma base comum de algoritmos de modelagem de tópicos e
de visualização da evolução dos mesmos em coleções de textos tenham se desenvolvido
extensões às técnicas já apresentadas para atender necessidades de aplicações especiali-
zadas. Nesta seção será apresentado um conjunto de aplicações que faz uso de elementos
gráficos já vistos (o Streamgraph, por exemplo), mas no qual as metáforas visuais foram
enriquecidas para incorporar novas funcionalidades (representação de clusters de docu-
mentos, de quebras temáticas e outras possibilidades que serão descritas a seguir). Nesse
contexto, também é necessário enriquecer o modelo para a obtenção de saídas que vão
além da indicação da presença de tópicos num dado documento num ponto específico
do tempo, pois uma visualização com mais elementos que representem um conjunto
maior de fenômenos naturalmente depende de um modelo que alcance o mesmo escopo.

Iniciando com um exemplo de aplicação onde o foco é a representação da fusão
e desmembramento de tópicos ao longo do tempo, em Textflow (Cui et al. (2011)) a
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visualização da evolução temática e das junções e divisões entre tópicos foi obtida atra-
vés de uma forma gráfica inspirada na metáfora do rio corrente (Havre et al. (2002)).
No entanto, para gerar um layout com o menor número de sobreposições e cruzamen-
tos entre as “correntes” do rio foi construído um grafo acíclico direcionado a partir
dos dados de evolução dos tópicos e subtópicos. A solução para posicionamento final
dos elementos foi alcançada por simulação com algoritmos que forçam o melhor posi-
cionamento do layout, o que num grafo pode ser descrito pela tarefa de encontrar a
melhor posição dos nós para minimizar a sobreposição das arestas. Além da camada
de informação que representa visualmente a evolução dos tópicos, duas outras cama-
das de representação com componentes visuais especificamente desenhados para cada
uma delas foram desenvolvidas em Textflow: a identificação de “eventos críticos” e a
localização da coocorrência de palavras-chave relevantes seguindo critérios de impor-
tância preestabelecidos (ver Figura 2.18). Os “eventos críticos” especificados foram o
surgimento de um novo tópico, a “morte” de um tópico – ou seja, o momento em que o
mesmo não é mais identificado num conjunto de documentos – e o desmembramento
de um tópico em tópicos derivados daquele. O modelo de extração de tópicos utilizado
é baseado no Hierarchical Dirichlet process (Teh et al. (2006)) e a extração dos eventos
críticos foi realizada através de uma heurística construída para esse fim. Por fim, para
estudo da correlação entre palavras-chave foram extraídas também frases e entidades
nomeadas.10

Indo além da menção a aplicações específicas para visualização do comportamento
de tópicos no tempo, é importante destacar que a tarefa de detecção e monitoramento de
tópicos está diretamente ligada a uma área de pesquisa específica conhecida como Topic
Detection and Tracking (TDT)11 , a qual se preocupa principalmente com o mapeamento
de eventos que podem ser identificados a partir de bases de notícias veiculadas em
meios de comunicação de massa. Uma motivação para pesquisa nessa área é suprir a
necessidade de monitoramento de eventos a partir de um grande volume de dados (Dou
et al. (2012)). Coleções de notícias com referências temporais são usualmente voltadas
à apresentação e discussão de eventos da vida cotidiana. Assim, detectar esses eventos,
o que motivou a geração dos textos, entender sua semântica e contexto temporal e sua
evolução ao longo do tempo são necessidades colocadas em aplicações com esse tipo de

10O reconhecimento de entidades nomeadas (Named-entity recognition (NER)) é uma tarefa em
extração de informação por algoritmos de processamento de bases de texto cujo objetivo é a localização
e classificação de pequenos elementos textuais em categorias pré-definidas, como por exemplo o nome
de indivíduos, de organizações, de locais, expressões de tempo, de quantidades, valores monetários,
percentuais dentre outras.

11Para uma introdução ao assunto, ver Allan (2002a)
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Figura 2.18: Visualização da fusões e desmembramentos entre tópicos em TextFlow.
Cui et al. (2011).

dado (Luo et al. (2012)). A essas tarefas pode se usar o nome de tarefas relacionadas a
eventos, os quais são justamente o objeto de estudo em TDT (Allan (2002b), Dou et al.
(2012)).

Muitas das abordagens em Topic Detection and Tracking não provêem de maneira
satisfatória recursos de interatividade para incorporação do conhecimento de um ana-
lista e as respostas são dadas automaticamente pelos sistemas sem intervenção humana.
Em EventRiver (Luo et al. (2012)), uma série de interações foram implantadas para
incorporar a experiência do usuário e direcionar os resultados da aplicação, entre as
quais pode-se destacar a funcionalidade de reordenar na visualização os grupos de
clusters de documentos encontrados de acordo com critérios definidos pelo usuário, a
funcionalidade de zoom com exibição de mais informação semântica sob demanda e
ainda a função de filtragem dos dados seguindo uma seleção de influência temporal
definida para esse fim.

Descrevendo com mais detalhes de que forma os elementos visuais dão suporte às
diversas funcionalidades do sistema EventRiver (ver Figura 2.19), nesse cada bolha
representa um evento, o qual é formado por um cluster de documentos da coleção. A
dimensão vertical da bolha indica como o evento chamou atenção contínua depois do
seu surgimento e reflete o número de documentos que descreveu ou discutiu esse evento.
Eventos com a mesma cor e adjacentes uns aos outros nas suas posições verticais estão
semanticamente relacionados e formam uma história de longa duração. Um evento
é definido como uma ocorrência num momento específico do tempo que desencadeia
atenção contínua. Assume-se que um evento desencadeia a produção de documentos
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parecidos e com posições próximas no tempo. Portanto, ao descobrir esses clusters de
documentos numa coleção é possível estabelecer uma relação com o evento que motivou a
sua criação. Se os documentos tiverem conteúdo semelhante mas suas posições no tempo
não coincidirem, então eles serão associados a clusters diferentes. A influência temporal
de um evento é calculada pelo número de documentos que pertence ao intervalo de
tempo ocupado por esse evento. As histórias mais importantes são colocadas na posição
vertical mais alta da representação gráfica. Os eventos são posicionados um a um na
visualização conciliando critérios que levam em consideração a sua data de início, altura
máxima e largura das bolhas que os representam e não é permitida a sobreposição
entre essas bolhas. Por fim, a semântica dos eventos é mostrada com etiquetas que
exibem palavras-chave comuns a todo o cluster e palavras-chave distintivas dos eventos
isolados.

Figura 2.19: Clusters de eventos representados ao longo do tempo em EventRiver. Luo
et al. (2012).

Olhando pelo ponto de vista do conteúdo, uma área que também conta com uma
série de aplicações específicas é a de mídia social, onde o intervalo entre a publicação
dos textos é muito curto e muitos deles são formados por poucas palavras por causa
de características inerentes a algumas das plataformas que dão suporte a esse tipo de
conteúdo. Em LeadLine (Dou et al. (2012)), foi implantado um sistema de visualização
interativa que identifica automaticamente eventos em datasets de notícias e mídia social
e permite a exploração desses eventos. O foco desse sistema não foi a apresentação
da evolução de tópicos ao longo do tempo, mas sim o destaque visual dos eventos que



31 2.3. Funcionalidades estendidas em visualização de tópicos

causaram as maiores mudanças na evolução temática. Para extração dos tópicos a partir
dos conjuntos de dados explorados, a modelagem LDA foi utilizada.

Em Meme-tracking (Leskovec et al. (2009)), a técnica de visualização utilizada
foi o Streamgraph, mas por trás dessa aplicação foi construído um algoritmo para
encontrar especificamente frases que transitam praticamente intactas ao longo dos
textos publicados em um conjunto de blogs num dado intervalo de tempo. Como o
intervalo entre a publicação desses conteúdos em momentos sucessivos do tempo é
muito curto, o algoritmo desenvolvido levou em consideração esse fato e o objetivo
principal foi a identificação de clusters de frases com pequena variação textual em
intervalos de tempo igualmente reduzidos. A aplicação foi testada sobre uma base da
ordem de milhões de textos oriundos de sites de notícias e blogs capturados ao longo de
três meses. Para encontrar cada cluster, foi utilizada a estrutura de dados de um grafo
direcionado acíclico. Frases semelhantes foram dispostas em nós distintos e para cada
grafo foi definida uma raiz com um nó contendo a primeira frase do cluster identificada
no tempo. Esse grafo foi particionado de forma que todos os caminhos que saíssem dos
demais nós oriundos da raiz deveriam tomar uma única direção, a da raiz do grafo.

Em Visual Backchannel (Dork et al. (2010)), o foco foi a análise da evolução de
conversas online sobre eventos de grande repercussão em comunidades de microblogging.
Mais uma vez foi utilizado um gráfico stacked, mas sobre essa forma conhecida foi
acrescentado tratamento visual diferenciado para dar maior destaque ao que acontece no
presente por conta do dinamismo e velocidade de publicação das informações exploradas
pela aplicação. Sobre o ordenamento das camadas, foi adotado o critério de que tópicos
mais recentes são colocados no topo da visualização. Em outras palavras, não há posição
fixa para as categorias representadas em cada camada no gráfico ao longo do tempo. O
sistema também foi projetado para lidar com dados dinâmicos, o que significa dizer que
os dados são processados de forma incremental e de acordo com os novos documentos
que chegam, sem a necessidade de reprocessar todo o conjunto de dados para obter as
saídas desejadas em diferentes pontos do tempo.

Por fim, em Xu et al. (2013) o interesse é a visualização da competição entre
formadores de opinião nas mídias sociais por atenção pública (ver Figura 2.21). A
solução visual combina o uso do Streamgraph para representar diferentes tópicos com
fluxos que indicam a competição entre diferentes atores pela atenção do público para
aqueles tópicos. A inspiração para a representação dos fluxos vem de técnicas de
visualização de histórias e da importância relativa dos personagens ao longo do tempo
(storyline visualization, (ver Figura 2.20)).

Ainda sobre a aplicação de visualização da competição nas mídias sociais, o Stream-
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Figura 2.20: Exemplo de storyline visualization. (Rose et al. (2009)).

graph exibe os tópicos e a variação na altura a cada ponto do tempo indica o aumento
ou diminuição na competição pela atenção pública entre cada um dos tópicos seguindo
uma modelagem de competição definida em equações diferenciais desenhadas pelos
autores a partir de um modelo de referência em formação de agenda da opinião pública
(Zhu (1992)). Os fluxos sobrepostos ao Streamgraph foram construídos sob a forma de
três feixes de cores distintas. Um desses feixes representa a mídia tradicional, o outro
representa os movimentos políticos de formação espontânea e independente dos atores
tradicionais e o terceiro representa os atores da classe política. Os fluxos representados
por feixes convergem ou divergem de acordo com o seu papel de influenciar a mudança
na agenda pública no período. Assim, a visualização proposta foca em: (1) exibir a
competição dinâmica entre vários tópicos para receber atenção pública e; (2) o papel
que os lideres da opinião pública desempenham nesse processo (e nesse ponto a visuali-
zação mostra as mudanças de foco dado pelos líderes aos tópicos ao longo do tempo). A
largura dos feixes dos líderes de opinião é proporcional à importância conferida por eles
para o tópico a cada momento no tempo e essa faixa é somente é exibida na visualização
a partir de um determinado limiar.
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Figura 2.21: Visualização da competição entre formadores de opinião nas mídias sociais.
Xu et al. (2013).

2.3.3 Representações mistas: estrutura de conexões entre documen-
tos e a evolução do seu conteúdo ao longo do tempo

Nesta seção são apresentadas aplicações que combinam a geração de grafos represen-
tativos da conexão entre documentos de uma coleção com a visualização da evolução
do conteúdo desta ao longo do tempo. O grafo resultante da representação de conexões
entre documentos é construído a partir de metadados ou do próprio conteúdo dos textos.
A visualização de evolução ao longo do tempo é obtida através da geração de múltiplos
grafos que devem ser vistos alinhados numa única representação para comparação ou
através do uso de recursos de animação. No primeiro caso surgem problemas de es-
calabilidade, pois rapidamente a representação ocupa muito espaço. No segundo caso,
ocorre o problema conhecido como change blindness12 .

Em Eler et al. (2009), foram gerados grafos estáticos representando a conexão entre
documentos a partir da análise de similaridade dos seus conteúdos (ver Figura 2.22).
Para cada momento no tempo, um novo grafo é produzido e a visualização da evolução
ao longo do tempo depende da exibição dos múltiplos grafos lado a lado na mesma
representação. A solução constrói automaticamente uma sequência de grafos a partir
da segmentação temporal dos dados e ainda adota uma estratégia de acumulação ao
longo do tempo para que um grafo não mude muito a sua forma em relação a outro
adjacente, no intuito de propiciar uma melhor interpretação da evolução da coleção
de documentos ao longo do tempo. O grafo gerado associa cada documento a um nó,

12O fenômeno conhecido como change blindness acontece quando indivíduos que assistem a conteúdos
visuais no formato de uma animação não são capazes de perceber mudanças nos elementos visuais
entre quadros adjacentes ou bem próximos. Os sistemas para comparação de documentos baseados
em animação estão sujeitos a esse fenômeno e os usuários podem não perceber até mesmo as maiores
mudanças nos dados entre posições próximas no tempo (Nowell et al. (2001)).
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Figura 2.22: Sucessão de grafos estáticos para representar a evolução na estrutura de
conexão entre documentos por um critério de similaridade entre os mesmos. Alencar
et al. (2012).

posicionando esses nós e exibindo arestas entre os mesmos em função da similaridade
do seu conteúdo. O foco da aplicação é a visualização da evolução do conteúdo e da
similaridade entre documentos de uma coleção ao longo do tempo. O modelo vetorial
foi utilizado para representação dos documentos e a similaridade entre os mesmos foi
calculada a partir do coseno entre a representação vetorial de pares de documentos. A
técnica apresenta limitação em relação à escalabilidade e nos exemplos apresentados
foram utilizadas coleções relativamente pequenas de documentos (da ordem de poucas
centenas de documentos). A extração de tópicos foi realizada a partir de uma técnica
que fundamentalmente leva em consideração a covariância entre termos.

Já em Erten et al. (2004), foi implantada uma solução para visualização de um
grafo ao longo do tempo através de recursos de animação (ver Figura 2.23). A aplicação
foi desenvolvida a partir de uma base de publicações sobre ciência da computação e o
objetivo foi a geração de uma visualização que enfatizasse os padrões de colaboração,
interação entre áreas de pesquisa relacionadas e a evolução dessas características ao
longo do tempo. Os grafos gerados exibem essas relações de colaboração entre autores
e complementarmente também é possível gerar grafos que representem as conexões
entre áreas de pesquisa. O sistema provê uma interface interativa para visualização da
animação do grafo ao longo do tempo em duas ou três dimensões. Entre uma visualização
estática e outra foi realizada interpolação para simular um fenômeno contínuo no
decorrer da animação, mas o sistema também traz uma vista complementar onde cada
um dos intervalos de tempo pode ser explorado a partir dos respectivos grafos estáticos.
Por fim, no estudo foi utilizado um dataset com mais de 100 mil artigos científicos.
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Figura 2.23: Sistema que combina o uso de animação com gráficos estáticos para
exploração de grafos temporais. Erten et al. (2004).





Capítulo 3

Preparação de um corpus
ordenado para a visualização da
evolução de tópicos

Esse capítulo descreve os três primeiros componentes do pipeline da aplicação de visuali-
zação do fluxo de tópicos construída, a qual será chamada daqui pra frente simplesmente
de “aplicação”. Esses primeiros componentes contemplam as etapas de aquisição dos
dados, vetorização de documentos e modelagem de tópicos.

3.1 Aquisição dos dados e vetorização dos documentos

No desenvolvimento do primeiro componente, o qual corresponde à etapa de aquisição e
processamento de uma base de dados, foi utilizado um conjunto de dados de referência
por opção metodológica – o dataset “Reuters-21578” 1. Essa base contém uma coleção
de 21578 notícias veiculadas pela agência Reuters ao longo do ano de 1987 e foi colocada
inicialmente à disposição do público em 1990 para o desenvolvimento de pesquisas em
recuperação de informações. Posteriormente, houve esforços de remoção de documentos
duplicados, ajuste de demais inconsistências na marcação dos textos e a versão que foi
utilizada nessa pesquisa corresponde à que incorporou esses aperfeiçoamentos. Para
maior facilidade na leitura dos dados com as ferramentas e conhecimentos técnicos

1Obtido a partir de http://kdd.ics.uci.edu/databases/reuters21578/reuters21578.html, onde se pode
ter acesso ao dataset em formato SGML (acesso em 05 de janeiro de 2014).
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disponíveis, foi utilizada uma versão em formato XML2 do dataset Reuters-21578.3

O conjunto de dados utilizado possui marcações por anotação humana na forma de
metadados incluídos em categorias predefinidas4 . Possui ainda marcações de conjunto
de treinamento e conjunto de testes com mais de um recorte possível, o que permite
a realização de estudos comparativos em tarefas de classificação de textos através de
métodos supervisionados. Na pesquisa em apresentação, foram utilizados o campo com o
conteúdo textual de cada notícia e o campo de data e hora de veiculação correspondentes.
O primeiro serviu de base para a modelagem de tópicos e o segundo foi utilizado para
ordenar, agregar os dados e exibir a evolução dos tópicos no tempo nas visualizações
implantadas.

Para a modelagem de tópicos foi utilizado o modelo Latent Dirichlet Allocation
(LDA), por conta dos resultados satisfatórios em relação a outras técnicas de extração
de tópicos (ver Blei et al. (2003)) e pelos desafios à visualização dos dados multiatri-
butos gerados por esse modelo. A opção pelo uso de um conjunto de dados standard
está relacionada ao foco da pesquisa e ao esforço necessário para ajuste de parâmetros
na modelagem de tópicos LDA. Se a opção tivesse sido a de montagem de um dataset
próprio, um parâmetro fundamental que deve ser estabelecido a priori no modelo LDA
é o número de tópicos a ser extraído da coleção. Esse número interfere de maneira sig-
nificativa nos resultados obtidos, pois uma escolha inadequada pode gerar sobreposição
excessiva entre os temas ou particionamento forçado que não encontrará correspon-
dência significativa nos documentos utilizados na modelagem. O ajuste do modelo e
a escolha de um número ótimo de tópicos pode ser objeto de uma pesquisa exclusiva-
mente dedicada a essa tarefa de otimização. Ao fazer uso de um conjunto de dados de
referência, foi possível a concentração de esforços sobre os aspectos de visualização e os
parâmetros do modelo probabilístico de tópicos foram ajustados seguindo referências
de outros estudos já realizados (os quais serão indicados na seção seguinte).

Descrevendo em detalhe quantos documentos foram processados a partir da versão
em XML do Reuters-21578, dos 21578 documentos originais um total de 19043 docu-
mentos efetivamente foram lidos pelos algoritmos desenvolvidos para nessa etapa5. A
diferença se deu pela presença de inconsistências em parte das marcações do arquivo

2
Extensible Markup Language (XML), Para maiores detalhes, ver http://www.w3.org/XML/ (acesso

em 05 de janeiro de 2014).
3Essa versão foi obtida a partir de http://modnlp.berlios.de/reuters21578.html (acesso em 05 de

janeiro de 2014).
4Dentre as categorias estão, por exemplo, anotações sobre referências geográficas conhecidas (�PLA-

CES�), pessoas (�PEOPLE�) e ainda uma classificação temática (�TOPICS�) para uma parte do corpus.
5As funcionalidades descritas nesse capítulo e nos seguintes foram desenvolvidas em linguagem de

programação Python v. 2.7.3.



39 3.1. Aquisição dos dados e vetorização dos documentos

XML e a decorrente impossibilidade de realizar o parsing de todo o conteúdo. Com-
plementando a descrição dessa etapa inicial de processamento, a marcação no arquivo
do início e fim do conteúdo textual de cada notícia e ainda, igualmente, a marcação
da data e hora associada a cada notícia em um formato padronizado são requisitos
necessários à localização correta desse objetos. Na presença de alguma inconsistência
nessas indicações, tem-se que o resultado da tentativa de leitura de alguns documentos
retorna objetos nulos, o que reforça a explicação da diferença entre documentos lidos e
efetivamente incorporados.

Ainda sobre a divisão entre conjunto de treinamento e conjunto de testes, o Reuters-
21578 possui marcações que permitem a extração de três recortes (splits) distintos a
partir da base com as indicações dos conjuntos de treinamento, de teste e documentos
não utilizados. Esses recortes foram incorporados às marcações para incentivar a adoção
práticas comuns entre pesquisadores na área de classificação de documentos através
de métodos supervisionados, o que por sua vez permite a avaliação comparativa dos
resultados alcançados. Como a pesquisa em apresentação optou pelo uso de um método
não supervisionado para a descoberta de tópicos em dados não anotados – a modelagem
LDA – e o foco do trabalho não se deu sobre métodos de classificação de documentos,
observa-se que foram incorporados ao corpus utilizado na modelagem de tópicos os
19043 documentos obtidos após o parsing dos arquivos XML, independentemente das
suas marcações de split.

Para a representação dos documentos em formato conveniente à modelagem LDA,
algumas técnicas de Processamento de Linguagem Natural6 (PLN ou NLP, no termo
em inglês) foram empregadas. No processamento da base da Reuters, o conteúdo textual
que foi obtido a partir da leitura dos XML gerou uma string para cada documento
processado, ou seja, uma longa cadeia de caracteres com o conteúdo de cada um daqueles
documentos. Até esse ponto, essa sequência não possui qualquer camada de abstração
informacional associada à mesma além do fato de ser composta por uma sequência de
bytes que representam cada um dos caracteres presentes na string. Para o processamento
de linguagem, é necessário, a partir dessa cadeia, identificar individualmente as palavras
que a compõem. Uma forma simples de fazer isso é usar os caracteres que representam
os espaços em branco para “encontrar” as palavras, mas por causa de elementos de

6Por “linguagem natural”, entende-se a linguagem que é usada para a comunicação cotidiana entre
seres humanos – linguagens como o Inglês, Hindi ou Português. Em contraposição a linguagens artificiais
como as linguagens de programação ou a notação matemática, as linguagens naturais têm evoluído
na passagem de uma geração a outra e são de difícil formalização através de um conjunto de regras
explícitas. Processamento de Linguagem Natural (PLN) num sentido amplo cobre qualquer tipo de
manipulação computacional da linguagem natural (Bird et al. (2009)).
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pontuação, termos compostos e demais casos ligados à estrutura complexa de uma língua
é recomendado o uso de bibliotecas com algoritmos específicos para a “quebra” de uma
string. Para essa tarefa e outras subtarefas de processamento de linguagem que serão
especificadas a seguir, foi utilizado o Natural Language Toolkit (NLTK7), uma biblioteca
específica para PLN disponível em ambiente Python.

A partir do uso do NLTK e tendo como entrada as strings contendo o texto com-
pleto das notícias da base da Reuters, para cada documento (notícia) e sua string
correspondente foram realizadas as seguintes tarefas de processamento de linguagem:

• “Tokenização” para decomposição da string maior em uma lista de tokens8.

• Remoção de algarismos numéricos e pontuação que não tenha sido automatica-
mente filtrada pelo algoritmo de “tokenização”.

• Eliminação de stopwords9.

• Exclusão das hapaxes, as quais são palavras que ocorrem uma única vez no corpus.

• Remoção de tokens formados apenas por 1 ou 2 caracteres.

• Stemming10 (em resumo, essa tarefa corresponde à redução de um termo ao seu
radical para que termos derivados sejam representados por uma única forma raiz).

• Conversão para caixa baixa (minúsculas).

Com as tarefas de filtragem de elementos textuais descritas acima, foi possível
construir um vocabulário contendo 18186 termos. No segundo componente do pipeline
– o de vetorização dos dados – os documentos do corpus foram convertidos numa
representação vetorial em função daquele vocabulário fixo relevante predefinido. Apenas
para recapitular, os dois objetos resultantes de toda essa etapa de processamento
prévio do texto descrita ao longo dessa seção foram, então, um dicionário contendo os
18186 termos (sem repetição) encontrados após a filtragem do texto e a representação

7Foi utilizado o NLTK v. 2.0b9, disponível em http://nltk.org (acesso em 05 de janeiro de 2014).
Mais referências sobre PLN e a biblioteca em particular estão em Bird et al. (2009).

8O algoritmo da biblioteca NLTK utilizado para decomposição da string maior em tokens faz com
que esses correspondam, numa explicação simples, ao que identificamos como palavras, pois elementos
de pontuação são filtrados nesse processo.

9
Stopwords são palavras de alta frequência como the, to e also e que usualmente são filtradas do

texto em aplicações de PLN. Essas palavras geralmente carregam pouco conteúdo semântico e sua
presença nos textos não é favorável à extração de elementos que possam distinguir documentos numa
coleção (Bird et al. (2009)).

10O algoritmo de stemming utilizado na biblioteca NLTK foi uma versão do Porter Stemmer (ver
http://tartarus.org/martin/PorterStemmer/ (acesso em 05 de janeiro de 2014))



41 3.2. Modelagem de tópicos

vetorial do corpus, na qual cada documento foi convertido num vetor com um numero
de componentes igual ao número de termos do vocabulário fixo. Por sua vez, cada
componente desse vetor-documento assumiu um valor inteiro igual à contagem de
frequência do respectivo termo do vocabulário no documento representado pelo vetor.
Finalmente, é importante mencionar que a escolha do tamanho do vocabulário em
relação ao corpus processado é um fator relevante para a etapa seguinte – a modelagem
LDA. Assim, a referência de um experimento que utilizou LDA sobre o mesmo dataset
da Reuters (Blei et al. (2003)) foi adotada e o tamanho do vocabulário extraído nesse
trabalho serviu de parâmetro.

3.2 Modelagem de tópicos

As duas entradas necessárias para a modelagem LDA são um vocabulário fixo e a
representação vetorial do corpus em função desse vocabulário. Com esses dois insumos
obtidos na etapa anterior de processamento, no terceiro componente do pipeline (mo-
delagem de tópicos) foi utilizada a biblioteca Gensim11 (�eh��ek and Sojka (2010)), a
qual está disponível em ambiente Python e foi concebida para a modelagem de tópicos
a partir de coleções de documentos. O algoritmo de modelagem Latent Dirichlet Allo-
cation dessa biblioteca é uma versão online LDA (Hoffman et al. (2010)), pois é capaz
de lidar com stream de documentos e atualizar o modelo durante a execução do mesmo
com a chegada de novos documentos ainda não vistos. De qualquer forma, essa versão
online do algoritmo utilizado também pode ser facilmente empregada na situação onde
o corpus inteiro é conhecido de antemão, pois nesse caso é apenas necessário ajustar
o parâmetro update_every do modelo para 0 (zero). Essa foi a forma utilizada na
pesquisa em apresentação (batch LDA training), onde após a modelagem de tópicos
sobre o corpus de notícias da Reuters não houve alteração do modelo pela incorporação
de documentos adicionais12 .

Em relação ao ajuste de parâmetros do modelo, 50 (cinquenta) foi o valor definido
para a variável que especifica o número de tópicos a serem extraídos do conjunto
de dados. A escolha do número de tópicos se baseou na referência obtida em Blei
et al. (2003), a qual descreve um experimento de aplicação do modelo LDA sobre o
dataset Reuters-21578. Dando prosseguimento ao ajuste de parâmetros do modelo na

11A versão utilizada foi a 0.8.6, acessível a partir de http://radimrehurek.com/gensim/ (acesso em
05 de janeiro de 2014)

12No uso de algoritmos de modelagem LDA na versão online, o conjunto inicial de documentos que
dá origem aos tópicos é usualmente chamado de conjunto de treinamento e os documentos não vistos
têm a sua composição temática inferida a partir do modelo construído durante o treinamento
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aplicação, sobre aspectos de convergência também foi necessária a definição do número
de passadas do algoritmo sobre o dataset, pois nas primeiras execuções usualmente ocorre
uma variação significativa entre os valores numéricos dos componentes dos vetores que
definem um tópico entre duas passadas sucessivas. A biblioteca Gensim utilizada oferece
um registro de eventos que permite o acompanhamento da execução da modelagem
LDA a cada passada, com estatísticas de convergência do modelo atualizadas a cada
passo. Assim, a escolha do número de passadas do algoritmo se deu empiricamente
e por observação das mensagens de logging geradas pela ferramenta utilizada. Foram
realizados testes com 60, 200 e 500 passadas do algoritmo. Para esses valores, foram
obtidos (após a última passada) respectivamente os seguintes resultados de convergência
medidos pela variável �topic_diff �13 do controle de eventos disponível: 0.015362, 0.001794
e 0.000480. Por fim, para os demais parâmetros14 do modelo foram mantidos os valores
default sugeridos na ausência de referências para alteração dos mesmos.

Tecnicamente, na modelagem LDA primeiro são extraídos os tópicos e depois a
distribuição desses tópicos para cada documento é inferida dada a distribuição dos
termos do vocabulário fixo em cada tópico. O passo de inferência na modelagem –
no qual se quer obter a composição temática de cada documento – corresponde ao
problema computacional de cálculo da distribuição posterior, a qual é a distribuição
condicional das variáveis ocultas dados os documentos (conforme apresentado na seção
2.1.2). Formalmente, a distribuição posterior corresponde à equação da Figura 3.1.

Figura 3.1: A equação da distribuição posterior no modelo LDA.

O numerador na equação da Figura 3.1 é a distribuição conjunta de todas as variáveis
aleatórias, a qual pode ser facilmente computada para qualquer seleção de variáveis
aleatórias. O denominador é a probabilidade marginal das observações, a qual é a

13A avaliação de convergência implantada na biblioteca Gensim se dá através da comparação entre
os vetores tópico obtidos entre duas atualizações sucessivas do modelo, com valores ajustados numa
escala logarítmica.

14Os hiperparâmetros alpha e eta - os quais seguem uma nomenclatura comum adotada pelas dife-
rentes versões dos algoritmos de modelagem LDA disponíveis em código aberto - afetam a esparsidade
das distribuições tópico-documento (theta) e palavra-tópico (lambda), respectivamente. A manutenção
da configuração padrão para essas variáveis fez com que as mesmas tenham sido computadas através
da expressão 1.0 / K (onde K é o número de tópicos, 50 no caso em particular), a forma de cálculo
default adotada pela biblioteca Gensim.
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probabilidade de se obter o corpus observado através de qualquer modelo de tópicos.
Teoricamente, o denominador pode ser calculado pela soma da distribuição conjunta
sobre qualquer instanciação possível da estrutura de tópicos oculta. No entanto, o
número de estruturas de tópicos possíveis é exponencialmente grande e essa soma é
intratável computacionalmente. A impossibilidade de cálculo da posterior por causa do
denominador – o qual é usualmente chamado de “evidência” – é um problema comum a
muitos modelos probabilísticos de interesse. Os algoritmos de modelagem probabilística
de tópicos geralmente são adaptações de métodos de uso geral de aproximação da
distribuição posterior. Naqueles algoritmos, a aproximação da equação na Figura 3.1
se dá pela construção de uma distribuição alternativa da estrutura temática latente a
qual é adaptada para ter uma estrutura próxima à da distribuição posterior verdadeira
(Blei (2012)).

3.3 Descrição das saídas obtidas a partir do modelo

As principais saídas do modelo LDA são os vetores-tópico (a distribuição sobre os
termos do vocabulário fixo que caracteriza cada tópico, a qual também é chamada de
distribuição lambda) e os vetores-documento com a composição temática dos mesmos (a
distribuição de probabilidades da ocorrência de cada tópico para um dado documento,
a qual também é chamada de distribuição theta). A nomenclatura lambda e theta
é comum a diferentes versões de algoritmos LDA de código aberto para se referir
às respectivas distribuições descritas anteriormente. A seguir, a partir dos resultados
obtidos na aplicação serão apresentados exemplos dessas distribuições de probabilidade.

A distribuição lambda corresponde à probabilidade de ocorrência de cada um dos
termos do vocabulário fixo para um determinado tópico. Portanto, essa distribuição
pode ser armazenada num vetor de dimensão igual ao número de termos do vocabulário,
o qual na aplicação possui 18186 termos. Esse vetor é esparso, pois os termos são obtidos
a partir do corpus mas cada documento em particular frequentemente contém apenas
uma parcela daqueles mais de dezoito mil termos. Em termos de organização das saídas,
o conjunto dos vetores representativos dos 50 tópicos obtidos a partir do dataset da
Reuters foi armazenado numa única matriz.

Para a exibição dos tópicos, a biblioteca Gensim oferece a possibilidade de impressão
textual dos termos com maior probabilidade de ocorrência para um determinado tópico
de forma a caracterizá-lo numa representação de leitura simples (Figura 3.2).

Outra forma de visualizar um tópico é através da técnica de visualização conhecida
como Wordcloud (ver Figuras 3.3 a 3.6). A saída com a caracterização dos tópicos
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Figura 3.2: Exibição textual dos dos principais termos que caracterizam um grupo de
tópicos após modelagem LDA através da biblioteca Gensim.

obtida após do modelo LDA pode ser naturalmente “consumida” por esses algoritmos
que exibem uma “nuvem” de palavras, pois os mesmos requerem justamente uma lista
de palavras a ser visualizada e um valor numérico associado a cada um desses termos
(o qual irá influenciar no tamanho do mesmo na representação gráfica e termos abaixo
de um determinado limiar não são exibidos por questões de legibilidade e limitações
de espaço). Uma versão15 em Python para geração de wordclouds foi utilizada com
pequenas adaptações na atribuição de cores às palavras representadas e cor de fundo
do gráfico.

Figura 3.3: Visualização numa wordcloud de tópico obtido a partir do Reuters-21578.

15O código em Python utilizado com uma versão da técnica de visualização Wordcloud é de autoria
de Andreas Christian Mueller (amueller@ais.uni-bonn.de; (c) 2012 ; Licença: MIT).
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Figura 3.4: Visualização numa wordcloud de tópico (2) obtido a partir do Reuters-21578.

Figura 3.5: Visualização numa wordcloud de tópico (3) obtido a partir do Reuters-21578.

Por curiosidade, a análise das distribuições de probabilidade sobre um vocabulário
fixo que caracterizam um tópico em modelos probabilísticos é uma área de pesquisa
na qual também se aplicam técnicas de visualização de dados para o aprimoramento
desses objetos após análise humana do especialista interessado. Para ilustrar esse tema,
segue em destaque na Figura 3.7 um exemplo de pesquisa que faz uso da abordagem
visual para dar suporte ao refinamento dos tópicos de um modelo probabilístico.
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Figura 3.6: Visualização numa wordcloud de tópico (4) obtido a partir do Reuters-21578.

Figura 3.7: Tela de exemplo da aplicação Termite (Chuang et al. (2012)), a qual
permite a inspeção visual dos tópicos obtidos por modelagem LDA e suas respectivas
distribuições de probabilidade sobre um vocaulário fixo.

Além da distribuição lambda, a outra saída fundamental obtida do modelo LDA é
a distribuição theta, a qual corresponde à distribuição de probabilidade da presença
de cada um dos 50 tópicos do modelo para um determinado documento da coleção. A
composição temática de cada documento com essas probabilidades é obtida através do
processo de inferência anteriormente descrito e a dimensão desse vetor corresponde ao
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número de tópicos do modelo – 50 no caso em apresentação. Diferentemente da maior
presença de exemplos do uso de lambda nesse terceiro capítulo, no capítulo a seguir
theta será a principal entrada a ser “consumida” pelos algoritmos de transformação dos
dados que serão descritos em detalhe.





Capítulo 4

Transformação dos dados

Esse capítulo descreve o quarto componente do pipeline: o de transformação dos dados.
Entre as operações de transformação estão a agregação, a ordenação e a filtragem de
dados.

4.1 Agregação

Para começar a falar sobre a primeira operação de transformação dos dados da aplicação,
serão utilizadas as expressões “um para um” e “muitos para um” no contexto de
visualização de dados. A primeira – “um para um” – é aplicável quando se tem uma
base onde para cada registro é gerada uma representação desse dado na visualização
correspondente. Um exemplo bem simples desse caso poderia ser um conjunto de dados
com as idades de vários indivíduos e a geração de um gráfico de barras correspondente,
onde cada barra representaria a idade de um único indivíduo. No segundo caso (“muitos
para um”), tem-se uma situação onde o dado que é representado graficamente não vem
unicamente de um registro da base, mas é resultado de operações matemáticas sobre
mais de um registro. Um exemplo igualmente simplificado seria a geração de um outro
gráfico de barras onde cada barra representaria o número de indivíduos pertencentes a
uma determinada faixa etária predefinida. Nesse caso, a operação efetuada foi a soma de
registros correspondentes para se chegar ao dado agregado da quantidade de indivíduos
em cada uma das faixas de idade a serem representadas graficamente.

A aplicação desenvolvida e as referências pesquisadas em visualização do fluxo de
tópicos estão no caso “muitos para um”. Nessas referências, a operação de agregação
de dados frequentemente realizada antes da exibição é a de soma dos registros da base
pertencentes a um mesmo intervalo de tempo e representação desse dado agregado em
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intervalos de tempo regulares. Em particular, a soma mencionada se dá sobre os vetores
com a composição temática de um documento num dado momento do tempo e o que
se pretende obter é a informação sobre a presença de cada tópico na coleção para um
dado intervalo de tempo que contém vários documentos, o que será exemplificado logo
a seguir. No caso de aplicações interativas, mesmo utilizando um nível de zoom alto
frequentemente haverá agregação, pois a esparsidade dos dados representados requer
essa transformação.

Para exibir o que seria visualizado se nenhuma transformação de dados tivesse sido
realizada sobre os dados de composição temática dos documentos após modelagem
probabilística de tópicos, segue na figura 4.1 a visualização (“um para um”) de um
subconjunto de documentos exibidos em sequência após modelagem LDA. Nessa vi-
sualização exploratória sob a forma de uma matriz de pixels1 – a qual será utilizada
ao longo desse capítulo – cada linha da matriz corresponde a um tópico do modelo
e cada coluna corresponde a um documento ou conjunto de documentos no intervalo
considerado se o dado tiver sido agregado. Portanto, o eixo horizontal é ordenado e
representa a evolução do tempo e no eixo vertical estão dispostos os tópicos, os quais são
dados de natureza categórica. Cada valor da base de dados corresponde a um quadrado
e é mapeado numa escala de cor. Para cada tópico foi definida uma cor diferente.

Descrevendo o que foi realizado na aplicação nessa etapa do pipeline, utilizou-se
como entrada para o algoritmo de agregação de dados os vetores com as proporções
de cada tópico para cada documento obtidos após modelagem LDA sobre o dataset
Reuters-21578, ou seja, a representação vetorial dos documentos em função de sua
composição temática (o que corresponde à distribuição theta apresentada na seção 3.3).
Como theta é uma distribuição de probabilidade – mais precisamente, a probabilidade
de ocorrência individual de cada um dos tópicos do modelo para um dado documento – e
considerando ainda que todos os documentos foram representados dessa forma, observa-
se que os dados utilizados nessa etapa estavam na mesma escala e não foi realizada
antes da agregação nenhuma ação de normalização ou ajuste de escala.

Outro insumo da base de dados que foi utilizado para a transformação de agregação
foi a data (com o horário) associada a cada um dos documentos no dataset de notícias
da agência Reuters processado. A metainformação de data e horário atrelada a cada

1Técnicas de visualização baseadas em pixels (pixel-based visualizations) são frequentemente utiliza-
das para a representação de grandes datasets em alta resolução (Oelke et al. (2011)). Cada quadrado
representa um único valor do conjunto de dados e o tamanho desse quadrado pode variar de acordo
com os requisitos de cada aplicação. Nos exemplos gerados para exploração de dados nesse capítulo, a
largura de cada quadrado foi ajustada para ocupar 15 pixels numa tela. Assim, observa-se apenas que
esse quadrado poderia ocupar exatamente 1 pixel na representação – nesse caso formando literalmente
uma matriz de pixels – ou quando o mesmo é maior o uso da mesma nomenclatura se dá por analogia.
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Figura 4.1: Visualização em matriz de pixels do dado sem agregação (“um para um”) de
um pequeno trecho do dataset Reuters-21578 (50 tópicos extraídos, um em cada linha
da matriz). No eixo horizontal está representado o tempo e no vertical estão os tópicos.
Para cada tópico foi definida uma cor diferente. A variação de intensidade de cor em
cada quadrado do gráfico representa a variação dos valores entre 0 e 1 da probabilidade
de ocorrência de cada tópico ao longo do tempo.

documento é fundamental para alcançar o objetivo de visualizar a evolução de tópicos
numa coleção de documentos ao longo do tempo. A observação parece desnecessária, mas
vale chamar atenção para o fato de que as séries temporais obtidas pelo processamento
de coleções de notícias publicadas no tempo é de natureza irregular na sua geração, ou
seja, a frequência de captura do dado não segue intervalos iguais. Diferentemente de
outras séries temporais nas quais o intervalo entre as medições das variáveis observadas
é constante, no caso de corpus de notícias o momento de veiculação das mesmas pelas
empresas de mídia naturalmente pode se dar de qualquer forma no tempo e produzir
intervalos de tamanhos distintos entre a publicação de documentos sucessivos. Por conta
da irregularidade mencionada, o intervalo fixo que deve ser definido para agregação de
dados não pode se basear em número de documentos (ou seja, não bastaria definir que
de 200 em 200 documentos, por exemplo, seria gerado um único valor representativo
desse intervalo para visualização), mas esse intervalo deve ser temporal. Dentro de cada
intervalo, o número de documentos pode e irá variar, mas a “janela” de tempo adotada
será fixa e cada único novo valor produzido a partir de um grupo de documentos terá
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sido produzido a partir de intervalos de igual tamanho. Se os corpus de notícias fossem
séries temporais com intervalos iguais entre cada registro do conjunto de dados, bastaria
a data de geração do primeiro e do último documento e a série poderia ser agregada por
intervalos de n-documentos. Como essa não foi a realidade encontrada, para a aplicação
foi necessária a utilização de uma estrutura de dados2 que guardasse o vetor com as
proporções dos tópicos para cada documento e ainda a data e horário associado a cada
um desses documentos. Com essa estrutura, foi possível “recortar” a matriz com a
representação vetorial da composição temática dos documentos em intervalos de tempo,
ao invés de intervalos de n-documentos.

Com a estrutura de dados adequada e a possibilidade de selecionar os dados pelo
intervalo de tempo fixo desejado (por mês, por semana, por dia ou por qualquer outro
intervalo arbitrariamente definido), obteve-se o dado agregado pela soma dos vetores
dos documentos contidos em cada intervalo correspondente. Assim, a presença de cada
tópico para um intervalo de tempo arbitrado foi obtida pela soma da probabilidade de
ocorrência desse mesmo tópico em cada um dos documentos do intervalo correspondente.
Da mesma forma, a operação de agregação por soma foi realizada para cada um dos
tópicos modelados e o dado final agregado com as proporções de todos os temas foi
igualmente armazenado na estrutura de dados capaz de manter a metainformação de
data associada à matriz com os valores numéricos correspondentes.

Retornando à visualização “um para um” do vetor de temas num documento após
modelagem LDA, uma das limitações trazidas por esse tipo de exibição é a sua baixa
escalabilidade. Para algumas dezenas ou poucas centenas de documentos ainda seria
possível exibir esse conteúdo na mesma tela ou suporte físico em papel, mas com
milhares de documentos não seria mais possível exibir de uma forma não fragmentada
esse conteúdo para análise integrada. Além das limitações óbvias de espaço, outra
razão para agregar o dado no domínio em estudo é permitir a análise das tendências
de evolução dos tópicos ao longo do tempo, o que só é possível pela estratégia de
“muitos para um”. As matrizes geradas após a modelagem LDA são muito esparsas,
pois, ainda que a modelagem probabilística contemple múltiplos tópicos, frequentemente
o interesse será o de ajustar o modelo para que cada documento esteja associado a
poucos deles (pois, no limite, se todos os documentos estiverem associados a todos os
tópicos não se teria uma classificação útil para as tarefas de identificação de padrões,
agrupamentos, dentre outras). Isso gera vetores-documento esparsos, o que resulta numa

2Foi utilizada a biblioteca Pandas v. 0.12.0 em ambiente Python, a qual provê estruturas de dados
estendidas e ferramentas para análise de dados. Para maiores informações sobre esse ferramenta, ver
McKinney (2012).
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matriz igualmente esparsa formada pelo conjunto daqueles vetores. Por causa dessa
esparsidade, um caminho para a visualização de tendências e padrões sobre esse tipo
de dado é o da agregação.

Figura 4.2: Exemplo de aplicação de técnica de destaque visual sobre dados esparsos,
no qual valores isolados do conjunto de dados representados por pequenos pixels mais
saturados (distribuídos em vários pontos do gráfico) recebem destaque visual pelo
reforço de seu contorno e o uso de transparência. (Oelke et al. (2011)).

Em algumas aplicações, existe o interesse de visualização do dado esparso, sem
agregação. Nesses casos, muitas vezes o objetivo será justamente explorar o detalhe,
identificar outliers, identificar, por exemplo, a ocorrência de termos raros ao longo de um
texto. Nesses casos, as técnicas de visual boosting apresentadas em Oelke et al. (2011)
podem ser empregadas para destacar visualmente trechos do dataset que poderiam
passar despercebidos sem esse tratamento (ver Figura 4.2). Essas técnicas de destaque
visual foram aplicadas justamente sobre visualizações baseadas em pixels, as quais
seriam adequadas sem a necessidade de tratamento específico à representação de bases
não esparsas e quando a distribuição do dado não é randômica.

Por fim, é interessante comentar que, teoricamente, também seria possível representar
a quantidade que se desejasse de documentos e sua evolução temática na forma “muitos
para um”, mesmo considerando que gráfico “cresce” numa dimensão a medida que a
representação da série ordenada avança. Como cada intervalo a ser convertido num
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único registro para visualização pode ser definido por qualquer tamanho, ainda que
uma representação gráfica esteja naturalmente limitada pelo espaço que a mesma pode
ocupar sobre qualquer suporte tem-se que os intervalos que deram origem a cada
valor podem conter um número arbitrariamente grande de documentos. Na prática,
quanto maior forem aqueles intervalos também será maior a possibilidade de perda de
detalhes e passagens importantes num conjunto de dados, pois haverá a substituição
de um número muito alto de registros da base por um único valor numérico que deve
representar o intervalo todo que lhe deu origem. Esse é um problema que em muitas
aplicações em outros domínios afasta o uso de qualquer tipo de agregação de dados,
ainda que em intervalos muito pequenos. Em visualização de tópicos, enfatiza-se que
alguma agregação é necessária, pois o dado é muito esparso e a visualização “um para
um” não tem muita aplicabilidade.

4.2 Ordenação

Na qualidade de dado categórico, os tópicos associados a cada documento podem ser
reordenados na estrutura de dados adotada e, consequentemente, nas visualizações
geradas a partir dessa estrutura (cada tópico corresponde a uma coluna da matriz que
carrega os dados da aplicação). Portanto, reordenar os “tópicos” antes da visualização
significa reordenar as colunas dessa matriz, o que pode ser feito livremente. Por outro
lado, as linhas dessa mesma matriz não podem ser reordenadas, pois cada uma delas
está associada a uma posição específica no tempo e a ordem temporal deve ser mantida
na matriz e na representação visual correspondente. Um exemplo de reordenação de
dado categórico pode ser visto na Figura 4.3.

Figura 4.3: Exemplo do efeito que a reordenação apenas das linhas de uma matriz pode
causar sobre a capacidade de exibição de padrões e agrupamentos num gráfico (Bertin
(1983)). O trabalho pioneiro Sémiologie Graphique, de Jacques Bertin, foi publicado
pela primeira vez em 1967 e estabeleceu uma série de princípios em visualização de
dados que até hoje servem de referência absoluta na área.
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Como as saídas obtidas na modelagem LDA não especificam nenhuma correlação3

entre os tópicos, não é possível extrair diretamente do modelo uma ordem entre os
mesmos. Por isso, nas aplicações que fazem uso do modelo Latent Dirichlet Allocation
é preciso desenvolver algoritmos adicionais para se chegar a uma relação entre tópicos
que permita a ordenação dos mesmos. O algoritmo implantado4 para definição de maior
ou menor proximidade entre os tópicos se baseia na coocorrência entre os mesmos no
corpus e executa os seguintes passos:

• Para cada tópico, um vetor com a probabilidade de ocorrência desse tópico ao
longo dos documentos é construído.

• Para cada par de tópicos (i,j), a distância entre as distribuições que caracterizam
os tópicos i e j é calculada através da medida Kullback–Leibler (KL)5 simetrizada.

• Sobre a matriz simétrica de distâncias KL construída no passo anterior é aplicado
Escalonamento Multidimensional (MDS)6 .

• A primeira dimensão da solução MDS é então utilizada para se obter ordem para
os tópicos.

O algoritmo descrito acima constrói uma ordem entre os tópicos de acordo com
coocorrência nos documentos. Para a visualização de dados, o ordenamento prévio é
bastante desejável, pois facilita a identificação de padrões (os quais nesse caso são
padrões de coocorrência de tópicos numa coleção de documentos). A aproximação de
elementos que estão de alguma forma relacionados também favorece a interpretação de
resultados visuais através do uso de escalas de cores, pois nesse contexto a atribuição
de cores próximas no espectro pode ser utilizada para reforçar os padrões de correlação
nos dados.

Existem outros métodos para o ordenamento de tópicos após modelagem LDA
desenvolvidos (Song et al. (2009)) que poderiam igualmente ter sido utilizados. Em Wei

3O Correlated Topic Model (CTM), o qual foi apresentado na seção 2.1.3, é uma extensão ao LDA
e foi desenvolvido para permitir a extração direta do modelo da correlação entre tópicos.

4Foi utilizado o algoritmo de ordenamento de tópicos do Matlab To-

pic Modeling Toolbox 1.4. A descrição do mesmo foi obtida a partir de
http://psiexp.ss.uci.edu/research/programs_data/OrderTopics.html (acesso em 05 de janeiro
de 2014).

5
Kullback–Leibler (KL) é uma medida não-simétrica da diferença entre duas distribuições de proba-

bilidade P e Q. A medida KL simétrica é obtida diretamente por [D(P||Q) + D(Q||P)] * 0.5. Para a
descrição da medida KL, ver: http://en.wikipedia.org/wiki/Kullback-Leibler_divergence

6O software Knime v. 2.7.4 foi utilizado para realizar o escalonamento MDS a partir da matriz
simétrica de distâncias KL (http://www.knime.org, acesso em 05 de janeiro de 2014).
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et al. (2010), os tópicos que cobrem uma porção significativa do corpus são considerados
mais importantes do que os que estão presentes numa parcela menor do conteúdo. Além
disso, tópicos que aparecem em todos os documentos são considerados muito genéricos
e, portanto, menos interessantes. Como resultado, o ordenamento é obtido por uma
combinação da cobertura de conteúdo de cada tópico com a variância dos mesmos.
Já em Dou et al. (2012), um ranking entre tópicos é obtido a partir do cálculo da
similaridade – o qual faz uso da medida Hellinger7 de distância – entre pares de tópicos
e suas probabilidades de ocorrência sobre todo o vocabulário, termo a termo.

4.3 Filtragem

A visualização direta dos 50 tópicos obtidos na modelagem da base da Reuters gera
trechos de alta presença de alguns tópicos, mas também gera muitos dados que aparecem
de forma quase ilegível nos gráficos e não contribuem para identificação de tendências e
padrões. Assim, para priorizar a representação dos tópicos mais importantes do corpus
– aqueles aos quais estão associados valores numéricos mais altos no conjunto de dados –
e, ainda, para produzir representações visuais mais compactas e legíveis, optou-se pela
filtragem de dados abaixo de um valor limite que pôde ser configurado livremente na
aplicação.

A filtragem do dado ocorreu da seguinte forma: a estrutura de dados com a distri-
buição theta – a qual contém os vetores com a proporção dos tópicos para cada intervalo
de tempo – foi percorrida e todos os valores abaixo de determinado limiar (0.2, por
exemplo) foram convertidos em 0 (zero). Posteriormente, as colunas da estrutura de
dados utilizada (as quais correspondem aos tópicos) que contivessem apenas valores
iguais a zero foram removidas. Na prática, para escolhas do limiar entre 0.2 e 0.3 nos
dados da Reuters após agregação observa-se que as estruturas de dados iniciais que
continham 50 colunas (uma para cada tópico modelado) passaram a ter na ordem de
15 colunas, ou seja, a redução de tópicos foi expressiva após a filtragem de valores mais
baixos.

A escolha do valor para o limiar se deu de duas formas. A primeira foi a localização
de referências em pesquisas semelhantes8 e dos respectivos valores que foram adotados
nesses trabalhos para filtrar elementos antes da visualização. Dentre as referências
consultadas, destaca-se a aplicação Paralleltopics (Dou et al. (2011)), a qual também

7Para a definição da medida Hellinger, ver: http://en.wikipedia.org/wiki/Hellinger_distance (acesso
em 05 de janeiro de 2014)

8Em Wei et al. (2010) e Pan et al. (2013) também houve filtragem dos dados através da escolha de
valores-limite para a visualização de dados obtidos por modelagem LDA.
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fez uso do modelo LDA e onde valores abaixo de 0.3 não foram representados nas
visualizações geradas. A segunda forma de obtenção do valor limite foi a avaliação
empírica dos resultados obtidos nos gráficos gerados a partir do conjunto de dados
utilizados.

Um princípio de visualização de dados descrito no texto seminal The Visual Display
of Quantitative Information (Tufte and Graves-Morris (1983)) está presente no resultado
visual obtido após a filtragem de dados descrita nessa seção. Esse princípio estabelece
que a densidade9 de um gráfico, a qual corresponde à proporção do tamanho total do
gráfico que efetivamente é utilizada para exibir os dados, deve ser maximizada. Nas
matrizes de pixels dessa seção, a versão antes da remoção de valores abaixo do limiar
escolhido contém mais área em branco sobre a qual não há representação de qualquer
dado do que a versão mais compacta após a remoção dos tópicos de baixa proporção
no corpus representado. Assim, a remoção dos tópicos de menor presença tem o efeito
de gerar um gráfico mais compacto, o que permite um uso mais eficiente do espaço
através da representação dos dados mais importantes numa área menor do que a que
vinha sendo utilizada antes da filtragem. Além dos aspectos de eficiência no uso do
espaço de representação, um menor número de categorias (os tópicos) facilita a leitura
dos gráficos gerados, pois, ainda que existam técnicas de visualização para dados com
multiatributos, tem-se que um maior número de categorias exige igualmente maior
esforço cognitivo para interpretação visual dos resultados.

9O termo utilizado pelo autor em Tufte and Graves-Morris (1983) foi “data density”.





Capítulo 5

Visualização do fluxo de tópicos
ao longo do tempo

O desenvolvimento do quinto e último componente do pipeline proposto, o de visua-
lização de dados, esteve orientado por dois objetivos. O primeiro foi a construção de
um ambiente que permitisse a visualização de um mesmo conjunto de dados através
de mais de uma técnica, para efeito comparativo. O segundo objetivo foi investigar
a aplicabilidade das técnicas de visualização escolhidas em situações onde há muita
agregação de dado e, de forma oposta, em situações de análise dos dados em maior
nível de detalhe e aproximação, com pouca ou nenhuma agregação dos dados.

Para o estudo da visualização da representação vetorial de corpus vindos de modela-
gem probabilística de tópicos em diversos níveis de resolução, foi necessário o uso de um
dataset com mais documentos do que o anteriormente apresentado (o Reuters-21578). O
conjunto adicional de dados utilizado reúne 300 mil matérias do jornal norte americano
New York Times1. A vantagem no uso desse dataset foi poder explorar as técnicas com
uma base de documentos muito maior que a da Reuters. Por outro lado, é importante
destacar que, na ausência de metadados associados aos documentos do NYtimes, foram
geradas datas e horários fictícios associados a cada documento da seguinte forma: a
partir da definição de uma data e horário iniciais arbitrários para o primeiro documento
da coleção, um gerador randômico2 de números inteiros no intervalo [1, 10] simulou
a veiculação de novos documentos com horários separados pelo tempo mínimo de 1
minuto e máximo de 10 minutos, considerados quaisquer dois documentos adjacentes

1O dataset do NYTimes foi obtido a partir de http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Bag+of+Words
(acesso em 05 de janeiro de 2014).

2O modulo Random em ambiente Python foi utilizado para a geração de inteiros no intervalo indicado,
seguindo uma distribuição uniforme.
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da coleção. As visualizações desse capítulo correspondem, portanto, a documentos reais
daquele jornal modelados por LDA e a datas simuladas associadas a cada um desses
documentos.

Em relação à visualização, duas técnicas foram utilizadas. A primeira foi desen-
volvida em linguagem de programação Python3 e responde ao objetivo de se ter uma
técnica propícia à visualização de dados em detalhe. A segunda técnica utilizada foi
uma versão pronta de um Streamgraph disponível na biblioteca de visualização D3js4,
a qual funciona melhor em situações onde há muita agregação de dados, tipicamente
em coleções de vários milhares de documentos ou mais.

5.1 Bubble Timeline

A primeira técnica desenvolvida, a qual será chamada daqui pra frente de Bubble
Timeline, mapeia os valores da presença de cada tópico sucessivamente no tempo em
círculos de tamanho variado e distinguidos por cor (ver Figura 5.1). O raio desses círculos
é obtido a partir da raiz quadrada do valor do conjunto de dados a ser representado,
o que faz com que haja correspondência entre a variação linear dos valores no dataset
e a variação quadrática da área de um círculo. Cada valor do conjunto de dados é
representado por um único círculo e esses estão posicionados ao longo do eixo horizontal
de maneira subsequente e igualmente espaçados, ocasionando sobreposição entre círculos
e gerando uma forma única para intervalos de tempo com presença de um tópico ao
longo desse espaço de tempo. O mesmo eixo horizontal representa a dimensão do tempo,
a qual cresce da esquerda para a direita do gráfico. Cada tópico está localizado ao longo
de uma “linha” do eixo vertical, ou seja, a área ocupada por um mesmo tópico não
se sobrepõe a de outro e a posição vertical dos círculos que representam os valores da
proporção de um mesmo tópico ao longo do tempo é fixa.

Para a paleta de cores adotada, foi utilizada uma das escalas do ColorBrewer5

para dados qualitativos, seguindo a referência obtida em Krstajic et al. (2011) para
representação de informação da mesma natureza. Essa escala contém 12 cores, as quais
permitem uma boa distinção visual entre os elementos representados. Excepcionalmente,
nas visualizações onde foi necessária a representação de mais que 12 tópicos, uma escala
alternativa de 20 cores percorrendo todo o espectro foi construída para evitar a repetição

3A biblioteca gráfica matplotlib v. 1.3.1 (http://matplotlib.org/, acesso em 05 de janeiro de 2014)
para ambiente Python foi utilizada.

4D3js v. 3.4.1 (http://d3js.org/, acesso em 05 de janeiro de 2014). Para maiores informações sobre
essa biblioteca de visualização de dados, ver Murray (2013).

5Ver http://www.ColorBrewer.org (acesso em 05 de janeiro de 2014).
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de cores e a mesma foi suficiente para gerar os gráficos desse capítulo com maior número
de tópicos.

Figura 5.1: Apresentação dos componentes da técnica de visualização Bubble Timeline.
No eixo horizontal está representado o tempo e no vertical estão os tópicos. Para cada
tópico foi definida uma cor diferente. A variação de intensidade de cor em cada círculo
do gráfico representa a variação dos valores entre 0 e 1 da probabilidade de ocorrência
de cada tópico ao longo do tempo. Adicionalmente, na parte inferior do gráfico há uma
barra horizontal que indica o tópico mais presente a cada ponto do tempo. Nessa barra,
foi utilizado o mesmo código de cores da figura principal posicionada logo acima.

Na preparação dos dados para visualização após agregação, foi realizada a normali-
zação dos valores da matriz (aquela que contém a representação vetorial de composição
temática dos intervalos agregados contendo múltiplos documentos) através da divisão
de cada um de seus elementos pelo valor máximo encontrado nessa matriz. A nor-
malização antes da visualização foi necessária, pois algumas das funcionalidades das
bibliotecas de visualização utilizadas requerem valores entre 0 e 1 para a realização
do mapeamento correspondente numa forma gráfica. Em particular, nas visualizações
exploratórias em matrizes de pixels exibidas ao longo do Capítulo 4 a variação da cor
a partir de um mapa de cores predefinido para representar valores maiores ou menores
nos pequenos quadrados exigiu como entrada valores normalizados para o intervalo [0,
1]. Por outro lado, na Bubble Timeline a variação do tamanho dos círculos mantendo
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uma mesma cor ao longo do eixo horizontal (para cada tópico) não exigiu a conversão
dos valores para o intervalo entre 0 e 1. Complementarmente, também foi preparada
uma alternativa de visualização que, além da variação do tamanho do círculo, fez variar
a transparência da cor de acordo com o valor numérico representado. Nesse caso, os
valores normalizados também foram necessários para o parâmetro de transparência da
biblioteca de visualização utilizada.

Além da representação da evolução temática num corpus através de círculos de
tamanhos variados sobrepostos ao longo do eixo horizontal e distinguidos por cor, foi
desenhado um retângulo horizontal abaixo da área dos círculos para indicar exclusi-
vamente a evolução do tópico principal em cada posição no tempo. Essa “barra do
tópico principal” foi gerada a partir do mesmo conjunto de dados que dá origem aos
círculos sobrepostos, mas do vetor completo com a proporção de todos os temas em
cada posição no tempo foi extraído apenas o valor máximo desse vetor a cada intervalo
correspondente. Esse valor, por sua vez, foi representado através da mesma escala de
cores utilizada para representar os tópicos através dos círculos6. A variação de valor na
barra dos tópicos principais foi representada através do mapeamento daquele em escalas
de cores obtidas pela transição da cor de um tópico até o branco, o que deu um efeito
semelhante ao que teria sido obtido pela variação de transparência para representar
as variações de valores. Ainda sobre o mapeamento realizado, valores iguais a 0 (zero)
foram representados por um tom de cinza claro (ao invés do branco), apenas para não
quebrar a continuidade da forma do retângulo da barra, o que aconteceria se espaços
em branco num surgissem ao longo da mesma.

A opção pelo uso da barra de visualização do tópico principal está apoiada no fato de
que os dados obtidos por modelagem probabilística frequentemente concentram muita
informação em 2 ou 3 tópicos preponderantes a cada vetor com as proporções entre temas
(ver Figura 5.2). Essa associação de um número reduzido de tópicos a cada documento
ou intervalo contendo múltiplos documentos faz com que a análise da evolução do tópico
principal traga bastante informação do corpus e dos padrões de manutenção de um
tema ao longo do tempo, rupturas temáticas, dentre outros. Aliada a essa possibilidade
de resumo da estrutura temática do corpus por meio do componente de maior valor7 a
cada posição do tempo, a barra horizontal foi incorporada à visualização sugerida para

6Para a representação de até 12 tópicos, a escala do ColorBrewer também foi utilizada na barra de
tópicos principal. No entanto, na presença de um número maior de tópicos escalas alternativas com
mais cores foram utilizadas, pois de outra forma o uso de uma cor associada a um ou mais tópicos na
mesma forma gráfica – o retângulo – traria ambiguidade.

7Em Blei (2012), vê-se que a modelagem LDA é uma técnica de redução de dimensionalidade que,
sob a perspectiva da fatoração da matriz documento-termo, também pode ser vista como um tipo de
análise de componentes principais (PCA) para dados discretos.
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permitir de maneira complementar a análise da evolução temática no corpus através de
uma forma única e integrada, o retângulo. Para a identificação do tópico mais presente
num certo período de tempo, a comparação visual entre formas gráficas distintas numa
estrutura fragmentada (os diferentes elementos gráficos obtidos por sobreposição de
círculos para representar cada tópico na visualização principal) está limitada pelas
capacidades perceptivas de aferição das propriedades de tamanho por inspeção visual
de formas gráficas espaçadas. A unidade da forma e a complementaridade da barra de
tópicos principal no suporte às tarefas de exploração visual do corpus justificam a sua
adoção.

Figura 5.2: Visualização em matriz de pixels dos vetores de um trecho do dataset da
Reuters em cada posição do tempo com os componentes ordenados do maior para o
menor valor, vetor a vetor. O objetivo dessa figura é exibir a concentração dos maiores
valores num número reduzido de tópicos (no alto à esquerda da figura, está a miniatura
da mesma matriz de pixels, porém sem a reordenação do maior ao menor componente
em cada coluna). No eixo horizontal está representado o tempo e no vertical estão os
tópicos. Para cada tópico foi definida uma cor diferente. A variação de intensidade
de cor em cada quadrado do gráfico representa a variação dos valores entre 0 e 1 da
probabilidade de ocorrência de cada tópico ao longo do tempo.
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5.2 Streamgraph

A segunda técnica de visualização utilizada – uma versão de um Streamgraph dispo-
nível na biblioteca de visualização D3js (ver Figura 5.3) – foi escolhida pela diferente
abordagem na representação dos dados em relação à técnica anterior. Agora, o que se
tem é uma técnica que responde bem às tarefas de visualização de fenômenos contínuos
em séries temporais, pois os algoritmos de interpolação dessa técnica permitem a ob-
tenção de curvas a partir de datasets com dados discretos. Outra razão para a escolha
do Streamgraph foi a sua larga adoção em aplicações de visualização da evolução de
tópicos, conforme indicado nas referências ao assunto na seção 2.2.2. Também é notável
a capacidade de geração de visualizações compactas através dessa técnica e dos respecti-
vos algoritmos utilizados, pois mesmo na presença de conjuntos de dados que excedam
a quantidade de pixels disponíveis para visualização em tela o resultado é ajustado à
largura de exibição disponível, o que usualmente é possível em visualização de dados
por agregação ou sampling.8

Sobre aspectos de edição do código do D3js, foram realizados ajustes pontuais a
partir do exemplo9 de uso do Streamgraph utilizado. A primeira adaptação foi permitir
a leitura de conjuntos de dados a partir de arquivos no formato CSV10, pois na versão
de exemplo do código os dados visualizados eram obtidos por um gerador randômico.
A segunda foi o uso de escala de cores preestabelecida, pois antes dessa mudança as
cores eram geradas automaticamente a partir da indicação de um intervalo entre cores.

8Para referências sobre sampling, agregação e outras estratégias de visualização de grandes conjuntos
de dados, ver http://fellinlovewithdata.com/guides/how-do-you-visualize-too-much-data (acesso em 05
de janeiro de 2014).

9Obtido a partir de http://bl.ocks.org/mbostock/4060954 (acesso em 05 de janeiro de 2014)
10“Comma-Separated Values”. Para a especificação do formato CSV, ver

http://tools.ietf.org/html/rfc4180 (acesso em 05 de janeiro de 2014)
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Figura 5.3: Streamgraph disponível na biblioteca de visualização D3js. Nesse tipo de
gráfico, a variação na altura das curvas em cada ponto do tempo representa a variação
dos valores no conjunto de dados. No eixo horizontal está representado o tempo e no
vertical estão os tópicos. Para cada tópico uma cor diferente é utilizada.

5.3 Comparação entre Bubble Timeline e Streamgraph:
uma proposta de multirresolução

Com duas técnicas de visualização em mãos, essa seção esteve voltada à exploração
de dados em diferentes níveis de resolução através daquelas técnicas para o estudo do
alcance das mesmas, a discussão desses resultados e a indicação de futuros desenvolvi-
mentos para soluções de visualização em multirresolução em ambientes interativos.

O uso do termo “multirresolução” no contexto de visualização dessa pesquisa merece
ser esclarecido através de um exemplo aplicado. Numa situação onde, num primeiro
momento, é exibido um gráfico representativo do fluxo de tópicos numa coleção de 100
mil documentos que resuma o corpus numa única figura e, posteriormente, por causa
de uma aproximação para investigar um trecho de interesse da figura anterior é exibida
uma outra figura de mesmo tamanho que representa um trecho menor de, por exemplo,
20 mil documentos, tem-se que nesse último caso o dado está sendo exibido com menor
resolução e, naquele, com maior resolução. Assumindo que as duas figuras do exemplo
têm o mesmo tamanho, a resolução se refere ao número de documentos representados
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por área da figura.

O Streamgraph gerado na Figura 5.4 representa o fluxo de tópicos dos 300 mil
documentos do dataset do New York Times numa única figura, um caso de alta resolução
na representação gráfica.

Figura 5.4: Exemplo de uso do Streamgraph para visualização em alta resolução dos
300 mil documentos do dataset do NY Times. No eixo horizontal está representado o
tempo e no vertical estão os tópicos. Para cada tópico foi utilizada uma cor diferente.

Posteriormente, a partir do conjunto de 300 mil documentos visualizados anteri-
ormente, o qual ocupa um intervalo simulado de datas de 3 anos e 50 dias, foram
selecionados intervalos de tempo cada vez menores para aproximação e exibição dos
dados em menor nível de resolução (Figuras 5.5, 5.6 e 5.7). Nos 3 casos, no eixo hori-
zontal está representado o tempo e no vertical estão os tópicos. Em cada figura, para
representar cada tópico foi utilizada uma cor diferente.
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Figura 5.5: Uso do Streamgraph para visualização de um intervalo de 2 anos (agregado
por semana) do dataset do NYTimes.

Figura 5.6: Uso do Streamgraph para visualização de um intervalo de 6 meses (agregado
por dia) do dataset do NYTimes.

A exibição dos dados em diferentes níveis de resolução através do Streamgraph
(Figuras 5.5, 5.6 e 5.7) mostrou a perda de legibilidade dessa técnica a medida que o
nível de zoom aumenta. Os requisitos para representação dos dados em diferentes níveis
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Figura 5.7: Uso do Streamgraph para visualização de um intervalo de 1 mês (agregado
por hora) do dataset do NYTimes.

de agregação variam de acordo com as tarefas de visualização envolvidas (exploração
de detalhes ou visão geral da coleção, por exemplo) e não podem ser atendidos por uma
única técnica de visualização. A forma integrada e de curvas suaves do Streamgraph
atende a um dos princípios da Gestalt11: o da continuidade da forma. Esse princípio
estabelece que a percepção humana tem uma propensão maior à construção de entidades
visuais a partir de elementos gráficos suaves e contínuos do que a partir de formas com
mudanças abruptas de direção no seu contorno (Ware (2012)). Numa aplicação de
visualização do fluxo de tópicos, isso significa dizer que as entidades representadas – os
tópicos – são eficientemente reconhecidas pelo aparelho perceptivo humano pela ajuda
de suas formas suaves e contínuas. A forma contínua também favorece a compactação da
representação e a possibilidade de exibição de dados em alta resolução. Cada intervalo
de tempo representado no gráfico pode ser representado através de um único pixel,
pois é a variação de posição desse pixel (a qual corresponderá uma altura da curva)
que representa a variação na proporção de um tópico num dado momento do tempo,
e não uma variação de tamanho do objeto representado graficamente como ocorre na
visualização em círculos sobrepostos de dimensões variadas.

11
Gestalt significa “pattern” em Alemão. A teoria da psicologia da Gestalt corresponde ao primeiro

esforço sério de entender os padrões de percepção humana e foi desenvolvida inicialmente por um grupo
de psicólogos alemães que, a partir de 1912, se organizaram em torno de uma escola de pensamento
(Ware (2012)).
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Por outro lado, como o Streamgraph é orientado à representação de fenômenos
contínuos em séries temporais – já que o algoritmo de interpolação gera uma curva que
exibe de forma contínua dados que originalmente foram processados a partir de um
conjunto discreto – tem-se que quando há muita aproximação (zoom in) para exploração
dos dados em baixo nível de resolução a solução contínua falha e a interpolação distorce
de maneira significativa o conjunto de dados e seus respectivos valores que estão sendo
representados. Nesse cenário, o desvio entre o dado da base e as curvas construídas é
significativo, somado a problemas de perda de legibilidade já mencionados.

Figura 5.8: Uso do Bubble Timeline para visualização de um intervalo de 1 mês
(agregado por hora) do dataset do NYTimes. No eixo horizontal está representado o
tempo e no vertical estão os tópicos. Para representar cada tópico foi utilizada uma
cor diferente.

Para representar o dado no maior nível de aproximação, a técnica que não faz uso
de interpolação, mas exibe o dado a partir de círculos de tamanhos variados é a mais
adequada (ver Figura 5.8, na qual foram exibidos os mesmos dados da Figura 5.7). Essa
técnica diminui o desvio em relação aos valores originais na presença de um número
insuficiente de elementos no dataset que possam levar à simulação de um fenômeno
contínuo a partir de um número adequado de representantes no correspondente discreto
representado. Porém, é importante ressaltar que como a variação no valor do dado é
representada por uma variação de tamanho (dos círculos), a figura gerada irá ocupar
mais espaço horizontal do que a solução de curvas suaves para um mesmo conjunto de
dados num mesmo nível de resolução. Existe também a possibilidade de “quebra” do
gráfico em subgraficos a medida que sua largura aumenta, mas essa solução usualmente
dificulta a análise dos dados por causa da descontinuidade da representação. Apenas
por curiosodade, há um caso particular onde a alternativa de subdivisão é adequada e
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não representa prejuízo à análise do dado. Esse caso é o da representação de fenômenos
cíclicos, na qual cada ciclo é disposto num subgráfico alinhado aos demais para auxiliar
a descoberta de padrões por comparação entre essas figuras.

Finalmente, em aplicações de visualização apoiadas por recursos de interatividade
existe a possibilidade de adequar a técnica de visualização aos requisitos do conjunto
de dados representado de acordo com ações de aproximação ou afastamento do dado
realizadas por um usuário. Considerando que os requisitos de visualização do tipo de
dado apresentação na aplicação proposta – a exibição do fluxo de tópicos – entram em
conflito dependendo da resolução dos dados e que existem recursos disponíveis para
o desenvolvimento de aplicações que exibam transições entre diferentes técnicas de
visualização, uma solução para o problema estudado é o uso de interatividade para
permitir a transição entre técnicas na exibição da evolução de tópicos ao longo do tempo
de acordo com a resolução do dado representado.



Capítulo 6

Considerações Finais

O caminho percorrido no desenvolvimento da pesquisa teve início nas tarefas ligadas
à estruturação de uma base de dados a partir do processamento de arquivos de texto,
avançou em direção ao processamento de linguagem natural para filtragem do conteúdo
e extração de características desejadas dos textos, converteu-os numa representação
vetorial em função de um vocabulário fixo delimitado para a primeira redução de dimen-
sionalidade dos dados, executou algoritmos de extração de tópicos sobre a representação
vetorial dos documentos, obteve como saída novos vetores com a composição temática
dos documentos na maior redução de dimensionalidade ocorrida e, finalmente, agregou,
ordenou e filtrou esses últimos vetores utilizando estruturas de dados capazes de levar
à construção de uma forma gráfica para exibição da evolução da estrutura temática de
um corpus ao longo do tempo.

Ainda que o fluxo de trabalho tenha contemplado várias tarefas anteriores à visua-
lização de dados, o que frequentemente ocorre em aplicações nessa área, o foco esteve
sobre o campo de pesquisa em visualização de informações e as contribuições foram
direcionadas a esse campo de pesquisa. Considerando a ênfase pretendida, as etapas
descritas nos capítulos 4 e 5 correspondem aos componentes fixos do trabalho, mas os
componentes descritos no capítulo 3 poderiam ter sido substituídos por outros que pro-
duzissem saídas equivalentes na estrutura às utilizadas nessa pesquisa. Em particular, as
extensões ao modelo LDA apresentadas na revisão bibliográfica sobre o tema poderiam
se encaixar naturalmente no pipeline apresentado, o que estende as contribuições desse
trabalho a esses modelos.

O modelo LDA pode ser adaptado com poucas alterações nos algoritmos de inferên-
cia a dados que não sejam oriundos de arquivos de texto. A associação de grupos de
observações (palavras em documentos, no caso em estudo) a múltiplos componentes (os
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tópicos, novamente no caso apresentado) configura uma categoria de modelos caracteri-
zados pelo múltiplo pertencimento dos grupos de observações a mais de um componente.
Dessa forma, modelos parecidos ao adotado nessa pesquisa já foram adaptados a con-
juntos de dados de pesquisas de opinião, dados de preferências de usuários, áudio e
música, códigos de linguagens de programação, logs de redes de computadores e redes
sociais (Blei (2012)). A extrapolação para esses outros domínios nos casos onde exista a
necessidade de preservação da ordenação de uma das dimensões do dado também é uma
possibilidade interessante de aplicação das técnicas de transformação e visualização dos
dados do pipeline proposto.

As oportunidades de futuros desenvolvimentos vislumbradas a partir dos resultados
do trabalho estão ligadas à pesquisa de técnicas de visualização mistas que se adaptem
à resolução do dado em ambientes interativos, particularmente para a visualização de
dados esparsos ordenados. Um sistema completo de visualização do fluxo de tópicos
com essa característica adaptativa poderia fazer uso de técnicas de curvas interpoladas
que simulam a continuidade em níveis mais altos de resolução dos dados, mas a medida
que essa resolução diminuísse a transição para técnica de visualização mais adequada
se daria automaticamente. A transição automática, por sua vez, poderia se dar baseada
numa heurística mais simples – a qual tomaria por referência o tamanho do corpus e
programaria as transições de acordo com o número de documentos visualizado a cada
nível de resolução – ou mais complexa, na qual o cálculo do desvio entre o valor do dado
representado na visualização e o valor correspondente no conjunto de dados e, ainda, o
estabelecimento de limiares desse desvio para a escolha da técnica de visualização mais
adequada a cada figura em exibição seriam os elementos definidores do momento de
aplicação das transições entre técnicas.

Por fim, sobre o problema estudado de visualização do fluxo de tópicos observou-se a
presença de requisitos de visualização conflitantes para diferentes resoluções dos dados,
o que levou à investigação em detalhe das formas de manipulação e exibição daqueles.
Dessa investigação, a hipótese defendida foi a de que o uso integrado de mais de uma
técnica de visualização de acordo com a resolução do dado amplia as possibilidades de
exploração do objeto em estudo em relação ao que seria obtido através de apenas uma
técnica. Sobre as indicações apresentadas para futuro desenvolvimento de aplicações,
as mesmas estão limitadas a ambientes interativos. Outra limitação do trabalho está
relacionada à ausência de testes das soluções apresentadas com usuários, ainda que os
métodos de validação de pesquisas em visualização de dados frequentemente careçam
de maior robustez.

Para reprodução dos resultados da pesquisa e teste das hipóteses defendidas, os
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códigos que deram origem às visualizações exibidas no trabalho estão disponíveis em:
http://github.com/brunoschneider/mestrado_fgv_emap
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