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Resumo. Técnicas de agrupamento de dados têm sido utilizadas em tarefas de
gestão de conhecimento textual, gerando grupos representativos. Para essas
tarefas, algoritmos de agrupamento semi-supervisionados têm sido utilizados,
uma vez que são capazes de incorporar conhecimento de domı́nio do usuário
ao processo de agrupamento. Neste artigo, duas abordagens para agrupamento
semi-supervisionado são comparadas no agrupamento de documentos: semen-
tes iniciais e restrições pareadas. Comparou-se a eficiência de dois algoritmos
que utilizam esses tipos de interações: Constrained-KMeans e COP-KMeans. A
avaliação, realizada por meio da medida do Índice Rand, indica que o método
baseado em sementes iniciais tem um desempenho melhor e mais estável.

Abstract. Data clustering techniques have been used in textual knowledge ma-
nagement, creating representative groups. Semi supervised clustering algo-
rithms have been used in these tasks, once they can incorporate the domain
knowledge from the user to the clustering process. In this paper, two approaches
for semi supervised clustering are compared on document clustering: initial se-
eds and pairwise constraints. It is compared the efficiency of two algorithms
based on these types of interaction: Constrained-KMeans and COP-KMeans.
The evaluation, done through the Rand Index, suggests that the method based
on initial seeds has a better and more stable performance.

1. Introdução

Em 2006, a quantidade de informação do universo digital correspondia a 161 hexabytes, o
que equivale a aproximadamente 3 milhões de vezes a informação contida em todos os li-
vros já escritos. Já para o perı́odo de 2006 a 2010, estima-se que a informação no universo
digital aumentará de 161 hexabytes para 988 hexabytes [Gantz et al. 2007]. Além disso,
é notório, nas mais diversar organizações, que grande parte das informações armazenadas
se encontram na forma textual - cerca de 80%, segundo estudos recentes1.

Ante a este cenário, a capacidade humana de analisar e compreender estes dados
é extrapolada, ocasionando a perda de informações e conhecimento possivelmente úteis.

1Delphi Group - http://www.delphigroup.com/



Neste contexto, processos de Mineração de Textos (MT), por meio de técnicas compu-
tacionais de extração de conhecimento, atuam como um agente transformador, extraindo
dessa enorme quantidade de dados textuais conhecimento útil que pode ser usado como
vantagem competitiva e suporte à tomada de decisão. Por exemplo, existem diversas
aplicações de Mineração de Textos bem sucedidas na pesquisa de proteı́nas, indexação e
recuperação de documentos, gestão de competências e marketing.

Neste trabalho, foca-se em aplicações de Mineração de Textos voltadas para a
gestão de conhecimento de coleções textuais. Em processos com esse fim, algoritmos de
agrupamento de dados são bastante utilizados. Diversas aplicações para tal fim são en-
contradas na literatura, utilizando algoritmos de agrupamento particionais ou hierárquicos
para organizar os documentos de uma coleção em grupos representativos. Para a formação
de agrupamentos particionais, um algoritmo bastante utilizado é o algoritmo das k-
médias (ou K-Means) [MacQueen 1967], dada a sua simplicidade e eficiência. Já para
a obtenção de agrupamentos hierárquicos, métodos aglomerativos como o Group Average
[Tan et al. 2005] são comumente utilizados, obtendo bons resultados.

A grande maioria dos trabalhos presentes na área de agrupamento de documentos,
utilizam algoritmos não-supervisionados para tal fim. Entretanto, o conceito de simi-
laridade entre objetos é subjetivo, podendo variar de acordo com o conhecimento de
domı́nio dos usuários. Muitas vezes, processos que não permitem a supervisão pelo
usuário não conseguem formar grupos que atendam à preferência de agrupamento do
usuário [Huang and Lam 2009]. Aliado a isso, tem-se o fato de que, para grandes bases
de textos, é inviável ao usuário fornecer supervisão para todos os documentos, indicando
explicitamente quais documentos são similares entre si. Portanto, uma prática muito uti-
lizada é a adoção de métodos de agrupamento de dados semi-supervisionados no intuito
de possibilitar a incorporação interativa do conhecimento do domı́nio de um usuário ao
processo de agrupamento, adequando os grupos formados às suas demandas subjetivas.

Existem na literatura abordagens que permitem a incorporação da supervisão do
usuário ao processo de agrupamento semi-supervisionado. No presente trabalho, duas
dessas abordagens têm a sua eficiência comparada no agrupamento particional de docu-
mentos: sementes iniciais e restrições pareadas. Baseado na hipótese de que a integração
do conhecimento de domı́nio do usuário pode auxiliar na formação de clusters2 mais
adequados em um processo de agrupamento de documentos, o objetivo desse trabalho é
analisar e comparar o impacto da utilização de sementes iniciais e restrições pareadas em
processos de agrupamento de documentos.

Para essa comparação, dois algoritmos encontrados na literatura, basea-
dos no algoritmo de agrupamento K-Means, são utilizados: Constrained-KMeans
[Basu et al. 2002], para sementes iniciais, e COP-KMeans [Wagstaff and Cardie 2000],
para restrições pareadas. As comparações das eficiências dos algoritmos são efetuadas
aplicando-os a três bases de documentos e calculando o Índice Rand [Rand 1971] dos
agrupamentos resultantes, a fim de verificar a conformidade dos agrupamentos obtidos
com os rótulos dos documentos contidos nas bases de textos. Sobre esses resultados,
é aplicado o teste estatı́stico de Friedman com pós-teste de Dunn [Friedman 1937] para
detecção de diferenças significativas no desempenho dos métodos.

2Neste trabalho, os termos cluster, grupo e partição são utilizados indistintamente.



Este artigo está organizado da seguinte forma: na próxima seção, serão apre-
sentadas algumas abordagens para realização de agrupamento semi-supervisionado. Em
seguida, são apresentados algoritmos de agrupamento semi-supervisionado baseados no
algoritmo K-Means. Após isso, a avaliação experimental realizada no contexto de agru-
pamento de documentos é apresentada. Por fim, são colocadas algumas conclusões e
propostas de trabalhos futuros.

2. Abordagens para realização de agrupamento semi-supervisionado

Técnicas de aprendizado semi-supervisionado têm sido desenvolvidas para incorporar
o conhecimento de domı́nio do usuário a processos de extração automática de conhe-
cimento, a fim de tornar o conhecimento extraı́do mais condizente com a expectativa
que o usuário possui acerca do domı́nio do problema. Em tarefas que envolvam grande
quantidade de dados não-rotulados, como grandes bases de documentos, a supervisão
humana a todos os dados é uma tarefa custosa. Dessa forma, é essencial aos algoritmos
de aprendizado semi-supervisionado conseguir incorporar eficientemente o conhecimento
do domı́nio do usuário ao processo de aprendizado a partir de uma supervisão limitada.
Por supervisão limitada entende-se uma intervenção pequena se comparada à supervisão
a toda a base.

Em tarefas de agrupamento semi-supervisionado, a supervisão fornecida pelo
usuário deve ser incorporada de maneira a facilitar a identificação do grupo de deter-
minado elemento. Existem na literatura diversas abordagens para se incorporar o conhe-
cimento do usuário ao processo de agrupamento por meio de limitada interação. Nessa
seção, são apresentadas algumas das abordagens existentes para incorporação de conhe-
cimento do usuário em um processo de agrupamento semi-supervisionado.

Inicialmente, os métodos de agrupamento semi-supervisionados podem ser dividi-
dos quanto à forma de interação do usuário. Em [Zhong 2006] são definidas três formas
de interação do usuário com o processo de agrupamento para fornecer a supervisão: Se-
mentes iniciais, restrições e feedback. Na forma de sementes iniciais, o usuário fornece
informação a alguns objetos de maneira a ajudar na inicialização dos clusters. Por exem-
plo, o usuário pode indicar os centroides iniciais a serem utilizados no processo de agru-
pamento. Já na forma de restrições, o algoritmo de agrupamento ajusta a função objetivo
para atender às restrições apontadas pelo usuário a alguns objetos. O usuário pode indicar,
por exemplo, se dois documentos devem ou não estar no mesmo cluster. Por fim, na forma
de feedback é realizado um processo de agrupamento inicial, seguido de um ajuste aos
clusters resultantes baseado no retorno do usuário, em forma de novas restrições. Neste
trabalho, foca-se nos dois primeiros tipos de interação, dado que a interação por feedback
pode ser encarada como um caso especı́fico da interação por restrições.

Quanto às restrições utilizadas no segundo tipo de interação anteriormente mos-
trado, existem três categorias diferentes, de acordo com o nı́vel das restrições adota-
das: nı́vel de instâncias, nı́vel de clusters e nı́vel de instâncias e clusters. Em nı́vel de
instâncias, as restrições abordam somente os exemplos das bases de dados. Geralmente,
as restrições em nı́vel de instância são pareadas, isto é, uma restrição contempla apenas
duas instâncias da base de dados. Restrições deste tipo pode indicar, por exemplo, se
dois elementos devem estar no mesmo cluster ou não (restrições must-link e cannot-link
[Wagstaff and Cardie 2000]). Existem, entretanto, restrições que envolvem mais de dois



elementos, como é o caso das comparações relativas [Kumar et al. 2005]. Já em nı́vel
de clusters, o usuário pode indicar a necessidade de operações de clusters, como fun-
dir, remover, adicionar ou dividir clusters, como em [Huang and Mitchell 2008]. Por fim,
restrições em nı́vel de instâncias e clusters permitem ao usuário dizer se um elemento
pertence ou não a um determinado cluster, como em [Pham et al. 2008].

Dado que o segundo e o terceiro tipos de restrições (nı́vel de clusters e nı́vel de
instâncias e clusters) são mais adequados à interação por feedback, este trabalho explora
a utilização de restrições somente em nı́vel de instância. Por fim, os métodos que se
valem de restrições na interação com o usuário podem ser categorizados quanto ao uso
das restrições, conforme [Huang and Lam 2009]: baseados em restrições, baseados em
distância e hı́bridos. Métodos baseados em restrições utilizam aquelas restrições forne-
cidas pelo usuário diretamente, modificando a função objetivo de avaliação dos clusters
de maneira a atender às restrições, como feito em [Wagstaff and Cardie 2000]. Métodos
baseados em distância, por sua vez, aprimoram a qualidade dos agrupamentos por meio
do aprendizado de medidas de distorção sobre o espaço de dados utilizando as restrições
fornecidas pelo usuário, como em [Xing et al. 2003]. Ainda, é possı́vel combinar as duas
abordagens anteriores, resultando em uma abordagem hı́brida [Bilenko et al. 2004].

Neste trabalho, optou-se por utilizar algoritmos baseados em restrições, por sua
maior simplicidade de interpretação dos resultados. Dois algoritmos presentes na litera-
tura foram escolhidos para avaliação, sendo que um vale-se de sementes iniciais como
forma de interação com o usuário e o outro utiliza restrições pareadas para guiar o pro-
cesso de agrupamento.

3. Algoritmos de agrupamento semi-supervisionados particionais baseados
no algoritmo K-Means

Uma vez que neste trabalho foca-se em aplicações para Mineração de Textos, a simplici-
dade é algo a ser observado no momento da escolha dos algoritmos empregados. Tanto
o custo computacional dos algoritmos quanto a compreensibilidade dos modelos gerados
são atributos importantes para o contexto de Mineração de Textos. Assim, escolheu-se
comparar dois algoritmos de agrupamento semi-supervisionado baseados no algoritmo K-
Means pela simplicidade desse algoritmo e seu custo computacional relativamente baixo.

Cada algoritmo de agrupamento semi-supervisionado aqui contemplado reme-
te-se a um tipo de interação com o usuário. O algoritmo Constrained-KMeans
[Basu et al. 2002] vale-se de para sementes iniciais como forma de interação do usuário
para incorporação de seu conhecimento de domı́nio. O algoritmo COP-KMeans
[Wagstaff and Cardie 2000], por sua vez, vale-se de restrições pareadas para incorporar
o conhecimento de domı́nio do usuário ao processo de agrupamento. Ambos os algorit-
mos são largamente utilizados na literatura e por isso foram escolhidos como represen-
tantes das duas abordagens para realização de agrupamento hierárquico aqui comparadas.
Nas seções a seguir, são apresentados o algoritmo de agrupamento não-supervisionado
K-Means e suas variantes semi-supervisionadas, Constrained-KMeans e COP-KMeans.

3.1. Algoritmo K-Means

O algoritmo de agrupamento de dados K-Means [MacQueen 1967] agrupa um conjunto de
instâncias em k partições, sendo k um número pré-estabelecido. O arranjo dos elementos



é feito de maneira que um elemento pertença a um cluster a cujo centro o elemento é mais
próximo. O Algoritmo 1 mostra o procedimento do K-Means.

Input: X = {x1, x2, ..., xn}: conjunto de n dados de entrada; k: número de clusters a ser
encontrado

Output: Conjunto K de k partições disjuntas de elementos
Inicialize os centroides µj , j = 1, ..., k com um elemento aleatoriamente escolhido;1
while Atingir critério de convergência do2

for Todo elemento xi ∈ X do3

Associe xi ao cluster hj , tal que hj = argminhj

∥∥x− µhj

∥∥2
;4

end5
for Todo cluster hj ∈ K do6

Calcule o novo centroide do cluster hj , tal que µj = 1
|hj |

∑
x∈hj

;7
end8

end9

Algoritmo 1: Algoritmo K-Means

Dessa maneira, o algoritmo K-Means consegue encontrar k partições disjuntas,
buscando sempre minimizar a variância intra-cluster (medida dentro de um mesmo clus-
ter) e maximizar a variância inter-cluster (medida entre diferentes clusters). Como
critérios de convergência usuais, pode-se citar o número de interações que o algoritmo
executa e o número de realocações de clusters.

3.2. Algoritmo Constrained-KMeans

O algoritmo Constrained-KMeans [Basu et al. 2002] modifica o algoritmo K-Means de
maneira que, ao invés de sortear aleatoriamente os centroides iniciais dos clusters, o
usuário indique quais elementos devem ser considerados como sementes iniciais para
a formação dos centroides. Além disso, ao longo das iterações, estes elementos selecio-
nados como centroides não têm sua pertinência a cluster alterada, ou seja, ele sempre será
associado ao cluster para o qual foi designado como centroide. O Algoritmo 2 mostra os
passos do Constrained-KMeans.

Input: X = {x1, x2, ..., xn}: conjunto de n dados de entrada; k: número de clusters a ser
encontrado; S = {s1, s2, ..., sk}: conjunto de sementes iniciais

Output: Conjunto K de k partições disjuntas de elementos
Inicialize os centroides µj , j = 1, ..., k de acordo com as sementes contidas no conjunto S;1
while Atingir critério de convergência do2

for Todo elemento xi ∈ X do3
if Se existir uma semente tal que xi ∈ sl then4

Associe xi ao cluster hl;5
else6

Associe xi ao cluster hj , tal que hj = argminhj

∥∥x− µhj

∥∥2
;7

end8
end9
for Todo cluster hj ∈ K do10

Calcule o novo centroide do cluster hj , tal que µj = 1
|hj |

∑
x∈hj

;11
end12

end13

Algoritmo 2: Algoritmo Constrained-KMeans



3.3. Algoritmo COP-KMeans

O algoritmo COP-KMeans [Wagstaff and Cardie 2000] insere ao algoritmo K-Means a
observância de restrições do tipo must-link (objetos devem estar no mesmo cluster) e
cannot-link (objetos não podem estar no mesmo cluster). Esse algoritmo garante que as
restrições nunca são quebradas e, caso hajam restrições conflitantes, retorna um particio-
namento vazio dos dados. O Algoritmo 3 mostra como o COP-KMeans se comporta.

Input: X = {x1, x2, ..., xn}: conjunto de n dados de entrada; k: número de clusters a ser
encontrado; ML = {(xa, xb), ..., (xy, xz)}: conjunto de restrições must-link,
pareadas, com elementos do conjunto X; CL = {(xa, xb), ..., (xy, xz)}: conjunto de
restrições cannot-link, pareadas, com elementos do conjunto X

Output: Conjunto K de k partições disjuntas de elementos
Inicialize os centroides µj , j = 1, ..., k com um elemento aleatoriamente escolhido;1
while Atingir critério de convergência do2

for Todo elemento xi ∈ X do3

Associe xi ao cluster hj , tal que: hj = argminhj

∥∥x− µhj

∥∥2
;4

6 ∃xr ∈ hj tal que (xi, xr) ∈ CL;5
6 ∃xr /∈ hj tal que (xi, xr) ∈ML;6

end7
for Todo cluster hj ∈ K do8

Calcule o novo centroide do cluster hj , tal que µj = 1
|hj |

∑
x∈hj

;9
end10

end11

Algoritmo 3: Algoritmo COP-KMeans

A próxima seção mostra a aplicação destes algoritmos no contexto de agrupa-
mento de documentos, avaliando a eficiência dos mesmos de acordo com o Índice Rand
obtido pelas partições geradas.

4. Avaliação experimental das abordagens semi-supervisionadas em
agrupamento de documentos

Neste trabalho, os algoritmos de agrupamento semi-supervisionado que utilizam sementes
iniciais e restrições pareadas foram aplicados sobre três bases de documentos, a fim de
observar o desempenho dessas abordagens no contexto de agrupamento de documentos3.
A fim de verificar a hipótese de que a incorporação do conhecimento de domı́nio do
usuário possibilita a formação de partições que melhor atendem à expectativa do usuário,
aplicou-se, também, o algoritmo K-Means simples às bases de documentos.

4.1. Bases de documentos utilizadas

Para avaliar o desempenho dos algoritmos no contexto de agrupamento de documentos,
três bases de textos foram utilizadas. Essas bases de textos são subconjuntos de bases
originais, montadas a partir de artigos cientı́ficos. Cada base de textos é relativa a um
domı́nio e possui 80 documentos divididos em 4 subdomı́nios (20 documentos para cada
subdomı́nio), de acordo com o tema dos documentos. Os subdomı́nios são considera-
dos os rótulos dos documentos. A escolha por documentos cientı́ficos foi tomada a fim

3Os códigos fonte e as bases de textos utilizadas neste trabalho estão disponı́veis em
http://www.icmc.usp.br/∼brunomn/downloads/semisupervised.zip



de evitar problemas com a qualidade do vocabulário, muito comum em textos de outras
naturezas, apesar dessa escolha trazer um limitante do número de bases disponı́veis para
a realização das comparações. Uma qualidade não controlada de vocabulário tem um
impacto negativo nos resultados, como mostrado em [Nogueira et al. 2008].

Sobre essas bases de documentos foi aplicado um pré-processamento, tal
como sugerido em [Nogueira et al. 2008]. Inicialmente, foram gerados termos sim-
ples (unigramas) pela redução das palavras ao seu stem (palavra reduzida ao seu ra-
dical) por meio do algoritmo de Porter [Porter 1997], utilizando a ferramenta PreText
[Matsubara et al. 2003]. Na Tabela 1, mostra-se uma descrição das bases de documen-
tos, sendo possı́vel observar que o número de stems resultantes é muito grande. Dado que
muitos deles não trazem informação importante, foi aplicado o corte de Luhn [Luhn 1958]
a fim de diminuir o número de termos considerados.

Base Domı́nio # Stems Inicial # Stems após corte de Luhn
Chemistry Quı́mica 17146 5205

Computer Science Ciência da Computação 12940 4080
Physics Fı́sica 14038 4243

Tabela 1. Pré-processamento das bases de textos utilizadas

4.2. Configuração dos experimentos

Dado que a inicialização do algoritmo K-Means não é exata (as sementes para a
inicialização dos centroides são geradas aleatoriamente), cada algoritmo foi aplicado
10 vezes sobre os dados, a fim de obter uma média de desempenho com diferentes
configurações de inicialização. Em todas as execuções, o número de grupos formados
é de k = 4, correspondente ao número de classes presentes em cada base de documentos.
Para os algoritmos, foi utilizado como critério de parada um limite de 50 iterações e como
função de distância foi adotada a medida de cosseno.

Para simular a interação do usuário nos algoritmos Constrained-KMeans e COP-
KMeans, sorteou-se, de maneira aleatória, a cada i-ésima aplicação dos algoritmos
(i=1,...,10), k elementos, cada elemento pertencente a uma classe da base de documen-
tos, formando um conjunto inicial Si. Esses k elementos contidos em Si foram utilizados
como sementes iniciais dos clusters no algoritmo Constrained-KMeans. Para o algoritmo
COP-KMeans, utilizou-se como base para adicionar restrições os mesmos k elementos
contidos em Si sorteados como sementes do algoritmo Constrained-KMeans. Foram
feitos testes utilizando, para cada elemento sij em Si, a adição de l restrições, sendo
l = 1, ..., k. A adoção de k como limite máximo de restrições tem por intuito simular a
limitação da intervenção do usuário em contextos reais. No caso especı́fico deste trabalho,
o número máximo de restrições seria 16 (4 para cada cluster), o que envolveria no caso
extremo 32 elementos distintos, que corresponde a 40% do total de elementos das bases.

Dessa forma, cada i-ésima execução do algoritmo COP-KMeans foi subdividida
em outras k execuções, uma para cada número de restrições a serem adicionadas aos
elementos de Si. Assim, para cada sij , formou-se um conjunto Rij com l elementos
aleatoriamente sorteados. Para cada rijm em Rij , se rijm e sij possuı́ssem a mesma
classe, adicionava-se uma restrição do tipo must-link e, caso contrário, adicionava-se uma
restrição do tipo cannot-link.



4.3. Avaliação e resultados obtidos

Uma vez que se deseja avaliar quão bem uma determinada partição obtida com um algo-
ritmo se encaixa na perspectiva que um usuário possui acerca do domı́nio do problema,
adotou-se como critério de avaliação o Índice Rand [Rand 1971]. Este ı́ndice avalia a
concordância de um dado particionamento dos dados com um particionamento original
- quanto maior o ı́ndice, maior a concordância. Neste trabalho, assume-se como partici-
onamento original os rótulos dos objetos, simulando um particionamento desejado pelo
usuário. O Índice Rand para duas partições P1 e P2 pode ser calculado conforme mos-
trado na Equação 1.

RAND(P1, P2) =
SS + DD

n ∗ (n− 1)/2
(1)

na qual SS é o número de pares de elementos que estão no mesmo cluster em P1 e P2,
DD é o número de pares de elementos que estão em clusters diferentes em P1 e P2 e n é
o número de elementos no conjunto de dados.

Os ı́ndices Rand médios decorrentes na avaliação das partições obtidas com os
diferentes algoritmos aqui comparados podem ser observados na Tabela 2. Nas colunas,
KM representa o algoritmo K-Means, CKM representa o algoritmo Constrained-KMeans
e COPKMi representa o algoritmo COP-KMeans com i restrições por cluster. É possı́vel
observar que o algoritmo que se vale de sementes iniciais como forma de interação com
o usuário obteve sempre o melhor agrupamento, segundo os critérios de avaliação adota-
dos. Curiosamente, é ainda possı́vel perceber que o uso de duas restrições por cluster no
algoritmo COP-KMeans apresenta sempre o pior critério de avaliação, por vezes pior que
o algoritmo K-Means simples.

Base KM CKM COPKM1 COPKM2 COPKM3 COPKM4

Chemistry 0,67854(4) 0,75652(1) 0,66335(5) 0,65585(6) 0,70525(3) 0,71937(2)
Computer 0,65566(3) 0,67487(1) 0,65421(4) 0,64582(6) 0,66016(2) 0,65028(5)
Physics 0,69415(3) 0,74620(1) 0,69880(2) 0,66835(6) 0,67433(5) 0,68415(4)

Rank médio 3,33333 1 3,66667 6 3,33333 3,66667

Tabela 2. Índice Rand médio e rank obtidos com os diferentes algoritmos

Para verificação de significância estatı́stica na diferença dos resultados dos
métodos, foi aplicado o teste estatı́stico não-paramétrico de Friedman [Friedman 1937],
aplicando o pós-teste de Dunn. O p-valor obtido foi de 0.0553. Considerando um li-
mite de 10%, este valor indica que há diferença estatı́stica entre os métodos aplica-
dos. Utilizando o pós-teste de Dunn, verificou-se que a diferença encontrava-se entre
o método Constrained-KMeans e a configuração do algoritmo COP-KMeans utilizando
duas restrições por cluster, com um p-valor menor do que 0.05. Este resultado era pre-
visı́vel, dada a média de ranks apresentada pelos dois métodos.

5. Conclusões e trabalhos futuros
Técnicas de agrupamento semi-supervisionado de documentos têm sido aplicadas para
integrar o conhecimento de domı́nio do usuário ao processo de agrupamento de dados.
Diversas abordagens foram propostas para permitir a ação supervisora do usuário, dentre



as quais destacam-se a utilização de sementes iniciais e restrições pareadas de instâncias.
Neste trabalho, o desempenho dessas abordagens é comparado no agrupamento parti-
cional de documentos. Para tal, dois algoritmos baseados no algoritmo K-Means foram
empregados: Constrained-KMeans, que se vale de sementes iniciais, e COP-KMeans, que
se vale de restrições pareadas do tipo must-link e cannot-link. As partições obtidas por
esses algoritmos em três bases de documentos são avaliadas pela medida do Índice Rand
dessas partições. Sobre os resultados, aplicou-se o teste estatı́stico de Friedman com pós
teste de Dunn para detecção de diferenças estatı́sticas.

Analisando os resultados, é possı́vel perceber que o método baseado em se-
mentes iniciais Constrained-KMeans obteve sempre o melhor resultado nas três bases
de documentos avaliadas, obtendo, inclusive, desempenho estatisticamente superior à
configuração do algoritmo de restrições pareadas com duas restrições por cluster. Esse
algoritmo mostrou-se uma boa opção para a integração do domı́nio do usuário ao pro-
cesso de agrupamento. Dado que as sementes iniciais foram sorteadas aleatoriamente,
mostra-se que pode haver uma promissora melhora caso o usuário indique sementes mais
significativas como sementes inciais para os clusters.

O algoritmo COP-KMeans mostrou-se extremamente instável, obtendo resulta-
dos, por vezes, piores que o algoritmo K-Means simples. Um possı́vel fator que explica
essa instabilidade é a sensibilidade do algoritmo à representatividade dos elementos en-
volvidos nas restrições. Isso pode ser amenizado selecionando-se elementos mais repre-
sentativos para receberem restrições, por meio de técnicas como aprendizado ativo.

Em trabalhos futuros, pretende-se expandir as comparações para mais bases de
documentos, as quais serão de maior dimensionalidade, para obter resultados mais repre-
sentativos e conclusivos do que os obtidos neste estudo inicial. Além disso, buscar-se-á
incorporar uso de técnicas de aprendizado ativo para selecionar sementes iniciais ou ele-
mentos para restrições. Por fim, pretende-se fazer uma análise da robustez dos algoritmos
a ruı́dos nas restrições e sementes, dado que a interação humana é sujeita a falhas.
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