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Resumo: A disciplina de mineração de dados estuda métodos e ferramentas para auxiliar as pessoas a 
fazerem sentido de grandes massas de dados. Frequentemente, o problema é abordado através da busca 
por correlações estatisticamente significativas entre itens. No entanto, existem muitos domínios no qual 
existem correlações já conhecidas entre itens, que poderiam ser utilizadas na geração e apresentação de 
novas informações. Nossa abordagem utiliza uma ontologia para representar esse conhecimento existente, 
onde relacionamentos entre elementos podem ser usados para calcular o nível de coesão entre eles. 
Quanto mais coesos, maior a probabilidade de dois itens aparecerem juntos. Como para muitos domínios 
já existe algum conhecimento, a distância semântica (DS) entre conceitos pode ser utilizada para guiar o 
processo de mineração. Neste artigo, apresentamos o conceito de DS e sua aplicação. 
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Abstract: Data mining has provided many methods and tools to help people make sense of large amounts 
of data. Most researchers address the problem by looking for statistically sound correlations among 
items. However, there are many domains in which items already have known prior correlations that 
would be worth taking into account both for generating and presenting new knowledge. In our approach, 
prior knowledge is represented as a domain ontology, and relations between nodes reflect a cohesion 
degree. The more cohesive, the more likely the items are to show up together. Given that a dataset rarely 
comes from a completely unknown domain, the Semantic Distance between elements could be used to 
guide the mining process. In this paper, we present the SD and its application. 
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1   Introdução 

Na era da informação, organizações precisam lidar com quantidade crescente de dados 

para se manterem competitivas. Os grandes repositórios de dados disponíveis para 

análise e a dificuldade de analisá-los impulsionou o trabalho em mineração de dados, 

que se tornou uma importante área de pesquisa. 

Mineração de dados é um processo que leva a descoberta de conhecimentos relevantes a 

partir de grandes repositórios de dados (Fayyad, Piatetsky-Shapiro, Smyth, 1994). 

Métodos atuais de mineração de dados diferem quanto ao tipo de informação extraído, 

indo desde regras de associação até padrões ou classificações. Uma das estratégias de 

mineração mais populares é técnica de regras de associação (Agrawal, Srikant, 1994), 

que parte de um conjunto de dados e gera regras na forma SE-ENTÃO baseada em 



relações de co-ocorrência. Infelizmente, essas técnicas normalmente produzem 

quantidade de resultados grande demais para manipulação pelo usuário, dificultando a 

busca por resultados relevantes. Além disso, normalmente são produzidos resultados 

com alto grau de redundância. 

Uma das formas de reduzir os resultados envolve a utilização de métricas apropriadas 

(por exemplo, suporte e confiança) para poda, que reduzam a quantidade de respostas 

para análise, mas deixem resultados relevantes. Porém, a poda de resultados pode levar 

a perda de informações importantes que não são muito proeminentes no conjunto de 

dados. Padrões relevantes com baixa significância estatística podem ser perdidos no 

processo. 

Uma técnica de poda baseada em semântica poderia aumentar o número de itens 

extraídos ao mesmo tempo em que reduz o número de resultados irrelevantes. Propomos 

a utilização de uma ontologia para criar uma métrica que descarte dados, mas mantenha 

resultados relevantes. A medida de distância semântica (DS) se vale de uma ontologia 

de domínio para calcular o nível de correlação entre elementos e a partir deste reduzir o 

conjunto de dados resultantes da mineração. Neste artigo, apresentamos nossa 

abordagem.  

Distâncias Semânticas e Mineração de Dados baseada em Ontologia 

Nossa técnica se baseia na mineração de regras de associação. No entanto, ao invés de 

procurar por regras SE-ENTÃO acima de determinado patamar de confiança, utilizamos 

uma abordagem semântica, gerando redes semânticas com resultados do processo de 

mineração. Estas redes são então utilizadas para restringir os resultados. A inclusão de 

conhecimento de domínio e uma ênfase nos relacionamentos entre elementos deverão 

levar a um conjunto de resultados mais restrito e significativo. 

A DS mede quanto conhecimento um conceito agrega a outro, refletindo sua 

similaridade. O domínio é representado como um grafo direcionado de termos 

interligados através de relacionamentos. A ontologia do domínio é representada como 

uma rede semântica na qual nós e ligações têm significado. 

Para cada ligação, damos um valor numérico. Ao invés de gerar valores entre termos 

específicos, valoramos cada tipo de relacionamento, para refletir a correlação entre dois 

termos adjacentes. Como termos estão interligados através de conexões semânticas, a 

distância entre dois termos pode variar dependendo dos tipos de relacionamento que os 

liga. Cada relação semântica tem um peso de conexão associado. Estes pesos refletem a 

quantidade de conhecimento que a ligação agrega à compreensão do domínio. Quanto 



mais próximos os elementos, menores os valores que representam a ligação semântica 

entre eles (relacionamentos que adicionam pouco conhecimento ao que já é conhecido). 

Este cálculo é usado para avaliar os resultados da mineração, e reduzir o número de 

elementos óbvios. O cálculo das DSs é dependente da ontologia que mapeia o domínio 

onde será aplicada a mineração de dados. Por conseguinte, quanto melhor a ontologia, 

melhores serão os resultados.  

Relações semânticas são direcionais, reflexivas e assimétricas, e pesos diferentes podem 

ser dados para cada direção de um mesmo relacionamento. Esta é uma observação 

importante, pois, ao avaliar a distância semântica entre dois termos, a distância pode ser 

diferente dependendo da direção do caminho percorrido. Além disso, relações são 

transitivas, visto que é possível seguir diversas ligações de um conceito até o outro.  

A tabela 1 mostra os pesos para as relações semânticas mais comuns. Os valores são 

uma medida subjetiva que reflete a quantidade de informação que uma relação traz para 

o domínio. Por exemplo, a relação é-um denota uma compreensão clara de qual dos 

termos é o superconjunto e qual é o subconjunto. 

• É-um representa o relacionamento “tipo-de”. O relacionamento une elementos 

que estão proximamente interligados e implica em herança, de tal modo que um 

subconjunto terá atributos e comportamentos de seu superconjunto. A DS entre 

esses elementos será pequena, praticamente insignificante. Deste modo, 

tomamos o relacionamento é-um como o padrão para o qual DS é igual a zero. 

Seguir o relacionamento na direção inversa fornece um pouco de informação 

adicional, refletindo uma restrição no conjunto. 

• Parte-de denota composição, uma relação parte-todo. Os elementos não têm a 

mesma semântica, mas são bastante próximos. Consideramos que, quando o 

todo está presente, as partes também estarão. Desta forma, a quantidade de 

informação adicionada pelas partes é pequena. No entanto, o todo e as partes são 

de naturezas diferentes, logo a DS entre ela deverá ser maior que a associada ao 

relacionamento é-um. Por exemplo, a existência de um carro implica a existência 

de um pneu. Por outro lado, a existência de um pneu não implica na existência 

de um carro.  

• É-atributo-de representa as propriedades de um objeto. Essas propriedades 

podem estar relacionadas com qualquer coisa, mas é esperado que um objeto 

tenha propriedades. Por exemplo, um carro terá diversas propriedades, entre as 



quais, cor. No entanto, o termo cor pode estar relacionado com muitos outros 

objetos. 

• Causa (efeito) denota causalidade entre dois conceitos. Em geral, estes objetos 

têm classes semânticas diferentes, como sintomas e doenças. 

• Precedência, tanto temporal quanto espacial, relaciona termos de um mesmo 

domínio, mas ocorrendo em tempos ou locais diferentes. Eles são próximos 

semanticamente, mas o peso deve refletir a distancia espacial ou temporal. 

• Outras relações entre objetos estão no limite superior de peso. À medida que o 

modelo for ajustado, outras relações podem se mostrar importantes o suficiente 

para receber tratamento especial. Por enquanto, relacionamentos que não os 

mencionados acima são tratados como “outros”. 

Tabela 1: Distâncias Semânticas 

Relação SD(A,B) SD(B,A) SD(A,A) 

É um  0 0,5 0 

Parte-de 1,5 1.0 0 

É atributo 2,5 2.0 0 

Causa 2.5 2.5 0.5 

Precede (tempo) 2.5 2.5 0 

Precede (espaço) 2.5 2.5 0 

Outros 3.0 3.0 0 

Dados os pesos das relações semânticas, para encontrar a correlação entre dois termos 

basta aplicar uma função para combinar os pesos no menor caminho entre um nó inicial 

e um nó final. Para simplificar, consideramos esta função como a soma dos pesos no 

menor caminho entre dois elementos. Calculamos a distância euclidiana entre dois nós 

no grafo. Esta medida é a distância semântica entre dois termos e reflete quão 

relacionados estes termos são em um domínio específico. 

Aplicação em Mineração de Dados 

O método de Dijkstra pode ser usado para calcular o caminho mais curto entre dois 

termos, e uma matrix NxN é criada para armazenar estas distâncias (onde N é o número 

de termos), onde cada célula da matriz contém a distância semântica entre o termo na 

linha e o termo na coluna. 

Para a geração dos conjuntos de elementos pode ser usado qualquer algoritmo clássico 

de mineração de dados, como, por exemplo, Apriori (Agrawal, Srikant 1994). Este 



algoritmo gera uma lista não ordenada de soluções possíveis (conjuntos freqüentes). 

Cada uma destas soluções pode então ser avaliada utilizando a medida de DS. Quanto 

maior a distância semântica do conjunto, calculada pelo somatório das distâncias entre 

cada par de elementos do conjunto, menos comum será o resultado. Desta forma, 

padrões com maior novidade terão maior ênfase, enquanto que os mais óbvios cairão 

para o final da lista e poderão até ser desconsiderados. Esta é uma forma de enfatizar a 

novidade na busca por padrões. 

Discussão e Trabalhos Futuros 

Apresentamos uma abordagem para mineração de dados baseada em semântica. Esta 

abordagem tem a vantagem de reduzir o numero de regras geradas, o que facilita a 

análise pelo usuário. No entanto, antevemos dois desafios:  

• Ajustes nos pesos e pontos de corte de tal forma que os resultados sejam coesos 

e não óbvios; 

• Alta dependência no conhecimento existente. 

Acreditamos que esta é uma abordagem promissora, com potencial para facilitar a 

compreensão de grandes repositórios de dados. Sua dependência em uma ontologia de 

domínio não deve ser um problema grande, uma vez que muitos domínios já têm grande 

quantidade de conhecimento explícito, que apenas precisa ser levado em conta durante a 

mineração de dados. 

Estamos conduzindo experimentos para verificar a generalidade e aplicabilidade deste 

modelo. Estamos também experimentando com a utilização de diferentes ontologias em 

um mesmo domínio para verificar a variação nos resultados. 
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