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Resumo 
 

O Mapeador de Teses e Dissertações da UFPE (MTD-UFPE) é um sistema 

que objetiva a recuperação de informações na Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações da UFPE e que consiste de uma interface de navegação e pesquisa 

utilizando mapa de documentos. Um mapa de documentos é construído com o uso 

de mapas auto-organizáveis (SOM). SOM é um tipo de rede neural que usa a 

técnica de aprendizado competitivo e tem grande potencial no agrupamento de 

documentos de textos similares. No sistema MTD-UFPE, o treinamento do mapa de 

documentos era realizado externamente, precisando-se passar os arquivos que 

representam os vetores documentos para treinamento através do MATLAB, 

tornando-se uma atividade custosa. Assim, este trabalho tem o objetivo de 

incorporar ao sistema MTD-UFPE um processo automático de treinamento do mapa 

de documentos e também implementar um método de marcação no mapa que 

identifique as regiões que contém os documentos resultantes das pesquisas. De 

maneira complementar, visa-se modelar a estrutura do sistema após a automação 

do processo de treinamento. Visando esta automação no processo de treinamento 

integrou-se ao MTD-UFPE a ferramenta de código livre, Java SOMToolbox, 

desenvolvida pelo Instituto de Tecnologia de Software e Sistemas Interativos da 

Universidade de Vienna e que permite o treinamento de mapas auto-organizáveis. 

Foi possível obter mapas com os documentos de treinamento agrupados de acordo 

com a semelhança contextual e constatou-se que o Java SOMToolbox apresenta 

vários recursos visuais para análise dos agrupamentos. A funcionalidade de 

marcação das regiões no mapa que englobam os documentos das pesquisas trouxe 

como benefício a agilidade na navegação no sentido de localizar facilmente os 

documentos desejados e os correlacionados. 

 

Palavras-chave: Mapas auto-organizáveis (SOM). Agrupamento de documentos 

textuais. Recuperação de informação. Biblioteca digital de teses e dissertações. 

UFPE.
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Abstract 
 

The Mapper of Theses and Dissertations at UFPE (MTD-UFPE) is a system 

focused on retrieving information in the UFPE Digital Library of Theses and 

Dissertations and consists of an interface of browsing and searching through a 

document map. A Document map is constructed using self-organizing maps (SOM). 

SOM is a type of neural network that uses the technique of competitive learning and 

has great potential in text clustering. In MTD-UFPE system, the training of the 

document map was done externally. The files representing the document vectors 

needed to be sent to the MATLAB for training the network, which is a costly activity. 

Thus, the aims of this work are: (1) to incorporate to the MTD-UFPE system an 

automatic training process of the document map, (2) to implement a method to 

markup in map regions containing the documents resulting from a search and (3) to 

model the structure of the system after the automation of the training process. The 

Java SOMToolbox (an open source tool developed by the Institute of Software 

Technology and Interactive Systems at the University of Vienna) has the SOM 

training algorithm and it was integrated to the MTD-UFPE to allow the automatic 

training process. Java SOMToolbox provides several visual features to cluster 

analysis and it was possible to obtain maps with documents grouped according to 

contextual similarity. The functionality of marking regions on the map that contains 

the search result documents brought the flexibility in navigation in order to easily 

locate the desired and correlated documents.   

 

Keywords: Self-Organizing Maps (SOM). Text clustering. Information retrieval. 

Digital Library of Theses and Dissertations. UFPE. 
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1. Introdução 

Este capítulo tem como objetivo introduzir o trabalho no contexto da área de 

recuperação de informação utilizando mapas auto-organizáveis, mais 

especificamente abordando o Mapeador de Teses e Dissertações da UFPE(MTD-

UFPE). Serão apresentadas as necessidades de melhoria do MTD-UFPE, como 

também os objetivos do trabalho. 

 

1.1. Motivação 

A Universidade Federal de Pernambuco dispõe de uma Biblioteca Digital de 

Teses e Dissertações (BDTD-UFPE) que compreende na íntegra as dissertações e 

teses elaboradas dentro dos programas de pós-graduação da UFPE. Para a 

consulta desses documentos foi desenvolvida uma ferramenta através do projeto de 

pesquisa no Departamento de Ciência da Informação da UFPE (Correa, Pinheiro 

2010). Esta ferramenta a qual é chamada de Mapeador de Teses e Dissertações da 

UFPE (MTD-UFPE) possibilita ao usuário acessibilidade à produção científica e 

tecnológica da UFPE na forma de teses e dissertações e contribui para a 

transferência de conhecimentos entre a universidade e a sociedade.  

O MTD-UFPE consiste de uma interface de navegação e pesquisa sobre 

mapas de documentos. Os mapas de documentos são redes neurais do tipo mapa 

auto-organizável treinadas com vetores documentos. Os mapas de documentos são 

capazes de realizar uma organização automática dos documentos em conjuntos, 

evidenciando o relacionamento entre os conteúdos desses documentos, e as 

relações de proximidade entre os conjuntos de documentos de forma visual. 

Os vetores documentos são representações dos documentos através de 

vetores de características numéricas, os quais foram gerados após a indexação dos 

documentos. A geração dos mapas necessita de uma operação manual para passar 

os arquivos que representam os documentos para treinamento da rede na 

ferramenta MATLAB, se tornando uma atividade custosa, pois o MTD-UFPE não 

incorpora uma implementação para a realização desse treinamento.  

O MTD-UFPE necessita de melhorias para superar as expectativas dos 

usuários, como também para facilitar o entendimento de futuros desenvolvedores 

que venham contribuir com o sistema. São necessárias melhorias quanto a 
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integração da ferramenta Java SOMToolbox visando a  automação de treinamento 

com a base de teses e dissertações da UFPE. O sistema apresenta uma arquitetura 

de difícil entendimento, possuindo arquivos de dados auxiliares que não precisam 

ser construídos. Durante a utilização do sistema é seguido um fluxo de execução de 

código em que várias instruções são executadas repetidamente sem necessidade, 

precisando assim de uma melhoria no funcionamento do sistema. É necessária 

também uma modelagem de arquitetura do sistema para melhor entendimento dos 

futuros desenvolvedores. 

A recuperação de informação pelo MTD-UFPE pode ser realizada utilizando 

a busca por palavras-chaves, onde o sistema retorna uma lista de teses e 

dissertações dispostas em uma tabela por ordem de relevância. A busca pode 

retornar uma grande quantidade de documentos, sendo preciso utilizar controles de 

paginação, tornando a navegação cansativa. A navegação poderia ser facilitada 

caso existisse um recurso que exibisse em destaque os nodos do mapa de 

documentos contendo documentos que casem com a consulta realizada pelo 

usuário. 

1.2. Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho é incorporar no sistema MTD-UFPE o 

processo automático de treinamento da rede neural com os vetores documentos 

representativos das teses e dissertações para a construção do mapa de 

documentos. Visa-se implementar na interface do mapa de documentos a marcação 

dos nodos de acordo com a lista de resultados decorrente da consulta realizada pelo 

usuário. O treinamento será desempenhado através de uma funcionalidade 

integrada ao Java SOMToolbox. De maneira complementar, objetiva-se elaborar 

uma modelagem da estrutura do sistema após a integração com o Java 

SOMToolbox a fim de facilitar o entendimento do sistema como um todo. 

Este projeto visa contribuir para o estado da arte de SRIs (Sistemas de 

Recuperação de Informações) baseados em mapas de documentos com a 

construção de um módulo para treinamento de rede SOM e com recursos que 

facilitem a navegação nas interfaces sobre mapa de documentos. 

O mapa de documentos é uma representação gráfica do espaço de 

documentos que provê uma visão geral sobre os assuntos tratados pela coleção de 
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documentos e torna explícitas as inter-relações semânticas entre assuntos e 

documentos. 

 

1.3. Estrutura do Documento 

Além do capítulo de introdução, o presente trabalho inclui mais cinco 

capítulos.  

O Capítulo 2 aborda a fundamentação teórica necessária para o 

entendimento do trabalho, trazendo conceitos sobre Mapa auto-organizável, a 

ferramenta Java SOMToolbox e descrição dos trabalhos sobre mapa auto-

organizável aplicado à recuperação da informação. 

 O Capítulo 3 apresenta o Mapeador de Teses e Dissertações da 

UFPE(MTD-UFPE), descrevendo a arquitetura e o comportamento das 

funcionalidades. 

O Capítulo 4 consiste dos procedimentos metodológicos utilizados na 

pesquisa, os resultados encontrados, mostrando a arquitetura modificada do sistema 

com a incorporação do Java SOMToolbox. É descrito o processo de treinamento 

para a construção do mapa e as visualizações obtidas com o Java SOMToolbox. 

Apresenta-se a nova funcionalidade do sistema para retreinamento do mapa e a 

interface de navegação obtida com a marcação dos nodos do mapa.  

O Capítulo 5 apresenta as conclusões da dissertação, as contribuições e as 

sugestões para trabalhos futuros. 
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2. Fundamentação Teórica 

Este capítulo apresenta um estudo sobre o modelo de rede neural Mapa 

auto-organizável, a ferramenta Java SOMToolbox e uma revisão bibliográfica dos 

principais trabalhos utilizando mapas auto-organizáveis para recuperação de 

informação. 

 

2.1. Mapa Auto-Organizável 

O Mapa Auto-Organizável, conhecido também como Self-Organizing Maps 

(SOM), é um modelo de rede neural artificial baseado em aprendizado competitivo e 

não supervisionado, desenvolvido por Teuvo Kohonen em 1982 (Kohonen 1982). Os 

mapas auto-organizáveis foram inspirados no córtex cerebral, em que neurônios 

situados topologicamente próximos tendem a responder a padrões ou estímulos 

semelhantes. O cérebro pode ser dividido em diversas regiões de modo que 

diferentes informações sensoriais são representadas por mapas topologicamente 

ordenados, e regiões distintas são responsáveis por diferentes estímulos. 

Observa-se que os neurônios estão especialmente ordenados dentro dessas 

áreas, e, assim neurônios topologicamente próximos tendem a responder padrões 

ou estímulos semelhantes (Braga et al. 2000).  

A rede SOM procura identificar padrões semelhantes nas entradas, assim 

quando um determinado padrão P é a entrada da rede, a mesma procura a unidade 

mais semelhante com P. Durante o treinamento, a rede aumenta a semelhança do 

vetor protótipo do neurônio escolhido e dos seus vizinhos com o padrão P. Dessa 

maneira a rede constrói um mapa topológico onde os nodos que estão mais 

próximos respondem de forma semelhante aos padrões de entrada semelhantes. 

Em um mapa auto-organizável, os neurônios encontram-se distribuídos em 

um arranjo, geralmente de dimensão 1 ou 2 e competem entre si para serem 

ativados na presença de um padrão de entrada, sendo que ao final do processo 

competitivo, ou seja, após a apresentação de cada padrão, haverá somente um 

neurônio vencedor.  

O aprendizado não supervisionado conduz a produção de um mapa auto-

organizável capaz de refletir os conceitos similares do conjunto de padrões de 

entrada, ou seja, a rede busca encontrar similaridades baseando-se apenas nos 

padrões de entrada que são apresentados, formando classes ou agrupamentos. 
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Como os neurônios que compõem um mapa auto-organizável são estimulados pelos 

dados de entrada, os pesos sinápticos apresentam a mesma dimensão destes.  

 

2.1.1. Arquitetura 

Na rede SOM, os neurônios de saída ficam dispostos em uma grade ou 

reticulado, geralmente bidimensional, podendo por vezes ser unidimensional ou ter 

três ou mais dimensões (Braga et al. 2000).  

A Figura 2.1 apresenta as possibilidades mais usadas de arranjos dos 

neurônios em uma rede bidimensional que definem a vizinhança de cada neurônio. 

Na figura à esquerda, é apresentado um arranjo que define uma vizinhança 

retangular, enquanto que no arranjo à direita é visualizada uma vizinhança 

hexagonal. 

 
Figura 2.1: Vizinhança Retangular e Hexagonal. 

Fonte: (Vargas 2004). 
 

Se os lados do mapa forem conectados, a forma do mapa transforma-se 

num cilindro ou um toróide, como apresentado na Figura 2.2. Os formatos cilíndrico 

e toroidal são pouco explorados. Se o objetivo é obter uma visualização 

bidimensional fechada utiliza-se o formato cilíndrico ou se é desejada uma 

visualização tridimensional é sugerido o formato toroidal, mas o formato padrão 

utilizado para visualização do mapa produzido é o plano retangular. 
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Figura 2.2: Topologia dos Mapas Auto-Organizáveis. 

Fonte: http://www.cis.hut.fi/somtoolbox/documentation/somalg.shtml. 
 

Uma rede neural auto-organizável é composta por um conjunto de neurônios 

(unidades de saída), conexões sinápticas e um conjunto de unidades de entrada. Os 

pesos sinápticos dos neurônios são associados a vetores m-dimensionais, onde m é 

a dimensão dos padrões correspondentes às unidades de entrada. Os neurônios 

encontram-se distribuídos em um arranjo e encontram-se totalmente conectados aos 

nós da camada de entrada, conforme ilustrado na Figura 2.3: 

 
Figura 2.3: Arquitetura de um mapa auto-organizável bidimensional. 

Fonte: (Vargas 2004). 
 

2.1.2. Etapas de Treinamento 

O algoritmo de treinamento de mapas auto-organizáveis apresenta 4 etapas 

fundamentais: 

• Inicialização dos pesos, onde os vetores de pesos iniciais dos neurônios 

presentes na rede são escolhidos aleatoriamente e de preferência os valores 

devem ser diferentes (Haykin 2000).  
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• Processo competitivo, em que é selecionado o neurônio vencedor. O neurônio 

vencedor será aquele que apresentar maior nível de ativação para o padrão de 

entrada apresentado à rede neural. 

• Processo cooperativo, em que é definida uma localização espacial de vizinhança 

topológica de neurônios associada ao vencedor. 

• Processo adaptativo, onde os pesos sinápticos do neurônio vencedor e de sua 

vizinhança são modificados. 

Durante o processo competitivo, os vetores correspondentes aos padrões de 

entrada são sucessivamente apresentados ao mapa auto-organizável. Todos os 

neurônios recebem o mesmo padrão de entrada e em seguida competem entre si 

para  ver quem gera a maior saída. O nível de ativação de cada neurônio é dado por 

um critério de similaridade entre o vetor correspondente ao padrão de entrada e o 

vetor de pesos de cada neurônio. Quanto maior for o grau de similaridade entre um 

vetor protótipo do neurônio e um determinado padrão de entrada, maior será o nível 

de ativação do neurônio. Um dos critérios adotados para se encontrar o neurônio 

vencedor é determinar a menor distância Euclidiana entre o padrão de entrada 

escolhido aleatoriamente e cada neurônio do mapa. 

 

                                                �= ���� ����� − � ��     ( 1 ) 

 

onde wj é o vetor de pesos do neurônio j, x é o vetor correspondente ao padrão de 

entrada e ||.|| é a norma Euclidiana. O padrão de entrada x com dimensão m é 

representado por: 

                                               � = (��,			��, … , �� )                                                               ( 2 ) 

 

Os pesos sinápticos dos neurônios tem a mesma dimensão dos padrões de 

entrada, assim, representa-se o vetor de pesos de cada neurônio j : 

 

                                                � � = (� ��,			� ��, … , � �� )                                                     ( 3 ) 

 

No processo cooperativo, os neurônios vizinhos mais próximos do neurônio 

vencedor sofrem maior influência.  
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 (Haykin 2009) define que uma boa escolha para a função de vizinhança é 

utilizar a função gaussiana que é representada por: 

 

                                               ��,�(�) = ��� �−
��,�

�

����                                                               ( 4 ) 

 

onde dj,i é a distância no mapa entre o neurônio vencedor i e cada neurônio j de sua 

vizinhança, e σ é a largura efetiva da vizinhança topológica que decresce com o 

tempo. Ocorre um decrescimento exponencial descrito  na equação 5: 

 

                                                    ����= 	 ����� �− �
��

�                                           ( 5 ) 

 

onde σ0 é o valor inicial para σ, n é a época(n = 0, 1, 2...) e �1 significa uma 

constante de tempo. 

No processo adaptativo, ocorre a atualização dos vetores de pesos 

sinápticos do neurônio vencedor e de sua vizinhança, de modo que os valores se 

aproximem do padrão de entrada apresentado à rede. A atualização do vetor de 

pesos wj é dada por: 

 

                                     � ��� + ��= 	 � ����+ 	������,�(�)(�)(����− � ����)	              ( 6 ) 

 

onde η(n) é o parâmetro da taxa de aprendizagem e ℎ�,�(�) é a função de vizinhança 

centrada em torno do neurônio vencedor i(x). A taxa de aprendizagem  decresce 

com o tempo discreto � de acordo com a equação 7, em que �� é o valor inicial da 

taxa de aprendizagem e �� uma constante de tempo. 

 

                                                     ����= 	 ����� �− �
��

�                                                     ( 7 ) 

 

A Figura 2.4 mostra a atualização dos pesos do neurônio vencedor (BMU – 

Best Match Unit) e de seus vizinhos mais próximos em direção à entrada x. Os 

círculos pretos e vermelhos correspondem respectivamente ao antes e o depois da 

atualização dos pesos dos neurônios. O neurônio vencedor para um dado padrão de 
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entrada sofre o maior ajuste nos pesos e os neurônios vizinhos também sofrem 

ajuste, só que com menor intensidade. O neurônio vencedor representado pela cor 

verde sofreu maior ativação se aproximando mais do padrão de entrada destacado 

com a cor amarela.  

 

 
Figura 2.4: Adaptação dos neurônios próximos ao neurônio vencedor. 

Fonte: (Zuchini 2003). 

 

O Quadro 2.1 mostra o algoritmo utilizado para o treinamento de redes do 

tipo SOM: 

 
1. Primeiramente se atribui valores aleatórios para os pesos dos nodos do mapa, inicializa os 

parâmetros de vizinhança e taxa de aprendizagem; 

2. Em cada iteração realiza os passos do algoritmo abaixo até atingir o número de iterações 

escolhido: 

a) Apresenta ao mapa um padrão de entrada escolhido randomicamente; 

b) Calcula a distância euclidiana entre o padrão de entrada e cada nodo do mapa; 

A equação utilizada para o cálculo das distâncias é: 

         �∑ ���� ���ã�	�� − 	 ��� ���ã��������º	��	��� ���õ��
���                                            ( 8 )         

Onde 1 representa o neurônio do mapa e 2 o padrão de entrada. 

c) Seleciona o nodo vencedor baseado na menor distância para o padrão de entrada; 

d) Atualiza os pesos do neurônio vencedor e também de todos os neurônios que fazem 

parte da vizinhança do neurônio vencedor; 

e) Atualiza a taxa de aprendizagem e a região de vizinhança no tempo específico; 

3. Testa se o critério de parada foi atendido. 

Quadro 2.1: Algoritmo para treinamento de redes do tipo SOM. 
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2.2. GSOM 

O modelo de treinamento padrão adotado pelo Java SOMToolbox1 é o 

Growing Self-Organizing Maps(GSOM). Esse modelo apresentado em (Alahakoon et 

al. 2000)  é uma variante de crescimento da rede neural SOM,  onde o algoritmo de 

treinamento baseia-se no SOM original, tendo como diferença a inserção de novos 

neurônios simultaneamente a cada n iterações.  

A proposta é iniciar um arranjo com 4 nodos e executar o processo 

tradicional de adaptação do SOM. As novas unidades são inseridas nas fronteiras do 

mapa para o neurônio com maior erro de quantização acumulado, permitindo que a 

estrutura bidimensional seja mantida. 

Um nodo de fronteira é todo aquele que possui pelo menos uma das direções 

no arranjo imediatamente vizinhas ainda não ocupada por outro neurônio. Os novos 

nodos são conectados diretamente ao nodo de fronteira do qual derivaram. A Figura 

2.5 exemplifica a inserção de novas unidades quando o critério de inserção é 

atingido: 

         
Figura 2.5: Estado inicial de uma rede do tipo Growing Self-Organizing Maps. 

 

Para inicialização dos pesos das novas unidades o GSOM utiliza um método 

que diminui a possibilidade de se obter mapas inadequados em relação à 

distribuição dos padrões de entrada, calculando os pesos em função dos vizinhos 

mais próximos para os novos neurônios, a fim de manter a continuidade das 

posições entre unidades próximas. 

O algoritmo GSOM consiste de três fases, a primeira é fase de crescimento e 

as outras duas são fases de suavização. A fase de crescimento é descrita 

resumidamente conforme o Quadro 2.2. 

 

                                                             
1 http://www.ifs.tuwien.ac.at/dm/somtoolbox/ 
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1) Inicialização dos vetores de pesos dos nodos iniciais com números aleatórios entre 

0 e 1; 

2) Cálculo do limite de crescimento (GT - Growth threshold), através da fórmula 

�� = − �	x	��(��), onde �  é a dimensão dos dados de entrada e SF (Spread Factor) 

é o fator de propagação que determina o nível de propagação requerida pelo mapa. O 

SF é um valor entre 0 e 1. Um valor mais alto para SF dará uma ampla propagação e 

agrupamentos mais detalhados enquanto um valor baixo para SF implica em 

agrupamentos com menos detalhes. 

3) Apresentação de uma das entradas à rede; 

4) Encontra-se o nodo vencedor � usando a fórmula � = ���� ���‖�− ��‖ onde 

‖� − ��‖  é a distância entre a entrada �  e o vetor de pesos do nodo �, estando �� 

com a mesma dimensão �. 

5) Calcula-se o erro ���= �� − ��� ; 

6) Se ���> �� e � é um nodo de fronteira, então novos nodos são adicionados a 

partir de �, deixando a vizinhança de � totalmente preenchida. 

7) Senão, realiza-se uma adaptação do neurônio vencedor e de sua vizinhança, 

semelhante ao algoritmo SOM. 

8) Os passos 3 a 7 são repetidos até que todas as entradas sejam apresentadas à 

rede e o número de épocas especificados sejam atingidos. 
Quadro 2.2: Algoritmo para fase de crescimento do GSOM. 

Nas fases de suavização ocorre o decrescimento da taxa de aprendizagem e do 

tamanho da vizinhança como acontece no algoritmo SOM. 

O algoritmo utilizado para treinamento do mapa de documentos foi o GSOM, mas 

não ocorreu o crescimento do mapa, ou seja, o mapa permaneceu com dimensões 

fixas porque foi atribuída à variável Tau o valor 1. A variável Tau descreve a fração 

do erro de quantização do mapa que determina a qualidade do mapeamento e é 

representada pelo SF (Spread Factor) no Quadro 2.2. Esta variável é utilizada para 

calcular o GT (Growth threshold). Caso fosse utilizado um valor entre 0 e 1 para a 

variável Tau, seria verificado se o valor de Err era maior que o valor de GT, para 

assim ser possível adicionar novos nodos.  Portanto, o mapa obtido representa um 

mapa do tipo SOM sem variante. 

2.3. Java SOMToolbox 

O Java SOMToolbox  é uma ferramenta de código livre desenvolvida pelo 

Instituto de Tecnologia de Software e Sistemas Interativos da Universidade de 
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Vienna, que permite o treinamento de mapas auto-organizáveis, podendo assim 

realizar análises a partir de visualizações originadas de aplicações internas e 

medidas de qualidade sobre os mapas treinados, resultando numa poderosa 

ferramenta de mineração de dados. 

Existem três métodos de treinamento para se escolher qual rede neural se 

quer utilizar para a construção do mapa: GHSOM (Growing Hierarchical Self-

Organizing Map), MnemonicSOM e GSOM.  

O método GHSOM é uma extensão do algoritmo SOM original que modifica 

a topologia da rede de tal forma que ela possa crescer tanto em tamanho do mapa 

ou em profundidade aplicando uma estrutura hierarquica sobre várias camadas 

(Rauber et al. 2002). O modelo MnemonicSOM é uma adaptação do algoritmo SOM 

que não utiliza formas retangulares ou quadráticas, mas contém uma grade que não 

é preenchida por completo pelas unidades. A idéia é apresentar formas mais 

intuitivas aos usuários, tais como mapas de países ou continentes, ou formas 

geométricas como ícones, a fim de facilitar a localização dos itens de dados e as 

relações entre agrupamentos (Mayer et al. 2005). Como citado anteriormente, o 

GSOM é uma variante do SOM que permite o crescimento da rede de forma 

dinâmica, ou seja, tem a capacidade modificar sua estrutura durante o processo de 

aprendizagem adicionando novos nodos na rede (Alahakoon et al. 2000). O 

algoritmo de treinamento utilizado neste trabalho foi o GSOM. 

Para se iniciar o treinamento é necessário informar alguns parâmetros, tais 

como: dimensões do mapa, modelo de treinamento, quantidade de ciclos ou de 

iterações, raio inicial do neurônio vencedor, taxa de aprendizagem inicial, e 

apresentar o arquivo contendo os vetores de dados. Este arquivo tem a extensão 

(.vec), e tem a estrutura formada por 4 parâmetros obrigatórios seguindo-se dos 

dados. Os 4 parâmetros são: 

• TYPE: Nome atribuído ao tipo de dados; 

• XDIM: Indica a quantidade de vetores de dados contidos no arquivo; 

• YDIM: Normalmente assume valor 1. A quantidade de vetores de 

entrada é calculado como XDIMxYDIM, mas essa quantidade é 

informada diretamente em XDIM; 

• VEC_DIM: Número de características de cada padrão de entrada. 

A seguir é exibido o Quadro 2.3 contendo uma representação do arquivo de entrada 

utilizado para o treinamento do mapa com os dados normalizados: 
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$TYPE vec 
$XDIM 4781 
$YDIM 1 
$VEC_DIM 11396 
0.4264014327112209 0.2842676218074806 0.2842676218074806 ... 0.21320071635561044 
0.13392990603648502 0.0 0.06696495301824251 ... 0.06696495301824251 
0.3407771005482389 0.0 0.11359236684941296 ... 0.05679618342470648 
0.26967994498529685 0.0 0.13483997249264842 ... 0.13483997249264842 
. 
. 
. 

Quadro 2.3: do arquivo de entrada para o Java SOMToolbox. 

Os arquivos gerados após o treinamento são: 

- Arquivo de propriedades (.prop): Guarda as propriedades informadas no início 

do treinamento; 

- unitDescriptionFile(.unit): Tem a relação dos padrões de entrada mapeados 

em cada nodo do mapa; 

- weightVectorFile(.wgt): Guarda os valores dos pesos dos nodos do mapa; 

O Quadro 2.4 apresenta a estrutura do arquivo unitDescriptionFile: 

Quadro 2.4: Estrutura do arquivo unitDescriptionFile. 

 

$TYPE som 
$GRID_LAYOUT rectangular 
$GRID_TOPOLOGY planar 
$FILE_FORMAT_VERSION 1.2 
$XDIM 12 
$YDIM 10 
$POS_X 0 
$POS_Y 0 
$UNIT_ID MTD_(0/0) 
$QUANTERROR_UNIT 30.948895117383813 
$QUANTERROR_UNIT_AVG 0.8364566247941572 
$NR_VEC_MAPPED 8 
$MAPPED_VECS 
1330 
2310 
791 
5402 
4699 
874 
3359 
892 
$MAPPED_VECS_DIST 0.865303436037925 0.8959720986392815 0.8986061247603212 
0.8993855422948525 0.9249625497531112 0.9265524488536738 0.9270225232929196 
0.9575532449640465 
$POS_X 1 
$POS_Y 0 
$UNIT_ID BDTD3_(1/0) 
. 
. 
. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


24 

 

Abaixo estão descritos os atributos apresentados no Quadro 2.2: 

• $TYPE: Descreve o modelo de rede do mapa; 

• $GRID_LAYOUT: Descreve o formato de vizinhança da grade do mapa. 

Valores que podem ser utilizados(triangular, rectangular, hexagonal); 

• $GRID_TOPOLOGY: Descreve a topologia do mapa. Valores que podem 

ser utilizados(planar, cylindrical, toroid, spherical); 

• $FILE_FORMAT_VERSION: Indica a versão do arquivo Unit Description 

File; 

• XDIM: Número de unidades na direção horizontal; 

• YDIM: Número de unidades na direção vertical; 

• $NR_VEC_MAPPED: Número de vetores de entrada mapeados; 

• $POS_X: Coordenada x da unidade; 

• $POS_Y: Coordenada y da unidade; 

• $UNIT_ID: Identificador da unidade; 

• $QUANTERROR_UNIT: Erro de quantização da unidade; 

• $QUANTERROR_UNIT_AVG: Média do erro de quantização da unidade, 

ou seja, o atributo QUANTERROR_UNIT dividido pelo número de vetores 

documentos mapeados; 

• $MAPPED_VECS: Identificadores dos vetores de entrada mapeados na 

unidade; 

• $MAPPED_VECS_DIST : Distâncias dos vetores mapeados para a 

respectiva unidade. 

O Quadro 2.5 apresenta a estrutura do arquivo weightVectorFile. 

 
$TYPE som 
$GRID_LAYOUT rectangular 
$GRID_TOPOLOGY planar 
$XDIM 12 
$YDIM 10 
$VEC_DIM 11392 
3.1457220583532113E-10 0.00845638002403943 ... 0.02342237855078914 
8.036642786657294E-12 0.026787886611492423 ... 0.02245511040940175 
8.886510746086122E-11 0.005191626089749049 ... 0.015653750703500696 
. 
. 
. 

Quadro 2.5: Estrutura do arquivo weightVectorFile. 
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2.4. Mapa Auto-Organizável Aplicado à Recuperação de Informação 

A seguir são apresentados alguns trabalhos presentes na literatura que 

tratam de sistemas para a organização automática de documentos utilizando redes 

neurais SOM. Os trabalhos estão dispostos em ordem cronológica a medida que as 

pesquisas na área foram avançando.  

Os primeiros trabalhos tinham o objetivo de mostrar a viabilidade na 

utilização de redes SOM para a organização de documentos. Foram utilizadas 

coleções que continham algumas centenas de documentos e para a representação 

dos documentos foram definidos mapas bidimensionais. Os documentos eram 

representados por vetores binários em que cada elemento do vetor indicava a 

existência ou não de uma palavra nos documentos, e para treinamento da rede foi 

utilizado o algoritmo padrão para rede SOM com uso da distância euclidiana.  

 Em (Lin et al. 1991) é descrita uma tentativa de utilização de redes SOM para 

a recuperação de informação. Nesta pesquisa, as redes SOM foram utilizadas para 

atuar na classificação de 140 documentos do LISA database2 (Library and 

Information Science Abstracts), a qual é uma base científica internacional que é 

composta por artigos de periódicos de vários países da área de biblioteconomia. 

Para identificação dos documentos foram utilizados vetores binários representando 

os 25 termos de indexação extraídos dos respectivos títulos. A Figura 2.6 exibe o 

mapa de documentos obtido na pesquisa. A rotulação das áreas se deu comparando 

cada vetor unitário do termo a todos os neurônios, ficando o neurônio vencedor com 

a palavra do vetor unitário. 

                                                             
2 http://www.csa.com/factsheets/lisa-set-c.php# 
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                Figura 2.6: Mapa de documentos extraído de (Lin et al, 1991). 

Com a evolução das pesquisas, buscou-se desenvolver sistemas de 

organização automática de documentos com o uso de SOM que produzissem 

interfaces intuitivas e escaláveis para os mapas de documentos. No início eram 

organizadas coleções com centenas de documentos, mas depois as pesquisas 

passaram a trabalhar com coleções da ordem de centenas de milhares e milhões de 

documentos. Começou a se utilizar outras formas para criar o mapa de documentos 

como produto interno de vetores unitários ao invés de distância euclidiana, pelas 

otimizações do algoritmo de treinamento da rede SOM, e pela pesquisa do conceito 

de hierarquia de mapas SOM para organização de coleções de documentos (Correa 

2008).  

 (Chen et al. 1996)  propôs uma rede MSOM (multi-layered SOM) a partir da 

idéia de arquitetura multi-camadas de mapas SOM sugerida por (Ichiki et al. 1991). 

Esta rede MSOM classificou 10.000 páginas da web extraídas da hierarquia de 

diretórios do Yahoo que tinham afinidades com entretenimento. As páginas foram 

classificadas conforme o conteúdo e utilizou-se uma hierarquia de redes SOM. 

Primeiramente foi gerado um mapa e para cada área no mapa com mais de 100 

páginas foi construído outro mapa em um nível mais baixo. Cada mapa tinha 

dimensão 20x10 neurônios e os mapas do nível mais baixo chamados de mapas-

folhas reuniam no máximo 100 páginas. Os neurônios foram rotulados utilizando 

vetores com apenas um termo não nulo para a rede treinada. Os neurônios próximos 
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com o mesmo rótulo definem uma região e as regiões vizinhas contem conteúdos 

similares.  

 
Figura 2.7: Mapa extraído de (Chen et al. 1996) 

A Figura 2.7 mostra o mapa base para todas as homepages de 

entretenimento. Clicando na região STAR TREK, a qual contém 503 URLs, o 

sistema exibe um submapa que contém, entre outras, a região SCIENCE FICTION 

com 23 URLs, como mostrada na Figura 2.8. A seleção da região SCIENCE 

FICTION resultou em uma lista de URLs resumidas com títulos e palavras-chave. 

Cada URL clicada irá para a página correspondente. 
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Figura 2.8: Homepages com as subregiões da região star trek e Urls da subregião science 

fiction da região star trek. 

Em (Roussinov & Chen 1998) descreve-se um sistema escalável de 

categorização e classificação textual baseado na rede SOM, o SSOM (Scalable Self 

Organizing Map). Tal sistema pode também ser utilizado para gerar 

automaticamente uma lista de termos que representam relações entre conceitos, 

chamada de Tesauro, onde esta lista pode estar organizada em classes de assuntos 

ou de maneira hierárquica. O SSOM tem o objetivo de produzir uma hierarquia de 

grupos de documentos e também o aparecimento de novas categorias. 

O SSOM foi utilizado na organização automática das 10.000 homepages de 

entretenimento presentes na coleção usada em (Chen et al. 1996). O mapa 

produzido é mostrado na Figura 2.9. Cada região no mapa representa uma categoria 

relacionada a entretenimento e a quantidade de homepages categorizadas em cada 

região. Clicando-se em cada região pode-se visualizar um mapa mais detalhado 

com sub-tópicos classificados para a região e ao clicar em cada sub-tópico as 

homepages poderão ser visualizadas. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


29 

 

 
           Figura 2.9: Mapa de Documentos extraído de (Roussinov & Chen 1998). 

 

O projeto WEBSOM foi desenvolvido no Neural Network Research Centre da 

Helsinki University of Technology liderado por T. Kohonen, com o objetivo de 

organizar de forma automática coleções arbitrárias de documentos textos não 

estruturados permitindo navegar e explorar facilmente estas coleções (Honkela et al. 

1996a). A organização foi feita usando dois métodos: No primeiro método, chamado 

de WEBSOM1 foi criado o “mapa semântico” que comporta as categorias extraídas 

por uma rede SOM baseadas na freqüência de aparecimento das palavras no texto 

dos documentos e foi gerado utilizando outra rede SOM o “mapa de documentos” 

com a representação dos documentos baseadas no histograma de categorias. No 

segundo método, chamado de WEBSOM2, os vetores documentos, consistindo em 

histogramas de palavras por documento, são projetados por uma matriz aleatória em 

um espaço de dimensionalidade reduzida e agrupados por uma rede SOM. 

No WEBSOM1 (Kohonen 1998) foi construído um mapa contendo 104.040 

neurônios. O mapa semântico possuía 13.432 neurônios e os histogramas de 

categorias gerados aleatoriamente tinham 315 dimensões. A coleção de 

documentos consistia de 1.124.134 mensagens extraídas de 80 distintas Usenet 
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newsgroups e em cada neurônio foi mapeado uma média de 10 a 15 mensagens. O 

mapa semântico deixou de ser utilizado após constatações obtidas em experimentos 

de que a projeção aleatória dos histogramas de palavras gerava uma melhor 

classificação dos documentos. 

Um servidor WEBSOM (Honkela et al. 1996b) foi desenvolvido para mostrar 

a capacidade de classificação de mensagens do newsgroup comp.ai.neural-nets em 

uma interface bidimensional intuitiva para navegação no mapa SOM. Para a 

rotulação automática dos neurônios e regiões foi utilizada uma metodologia criada 

por (Lagus & Kaski 1999). A Figura 2.10 mostra o mapa obtido na organização das 

mensagens do newsgroup comp.ai.neural-nets. As regiões mais claras indicam que 

há uma maior densidade de mensagens. 

 

 
Figura 2.10: Mapa de mensagens do newsgroup comp.ai.neural-nets 

Fonte: (Honkela et al. 1996b). 
 

Com o método WEBSOM2 (Kohonen et al. 2000) o maior mapa gerado 

organizou uma coleção de 6.840.568 resumos de patentes escritos em inglês em 

1.002.240 neurônios. A coleção foi subdividida em 21 categorias baseada nas 
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categorias do sistema de categorização de patentes(transporte, eletricidade, 

agricultura, etc.). 

O projeto CDS Astronomy bibliographical Map tinha o objetivo de construir 

uma ferramenta utilizando redes SOM capaz de organizar documentos texto da área 

de astronomia. Foi desenvolvido por integrantes do observatório astronômico de 

Estrasburgo na França (The centre de Donnés astronomique de Strasbourg - CDS) 

(Lesteven et al. 1996) (Poinçot et al. 1998). 

Em (Poinçot et al. 2000) é descrito a construção de uma interface de 

navegação sobre o mapa de documentos e é feita uma análise do uso destes mapas 

na recuperação de informação. 

Em (Lesteven et al. 2001) foi aplicado a indexação completa nos 

documentos, utilizando stoplist, algoritmo de radicalização de Porter (Porter 1980), 

eliminação de palavras com pouca freqüência, uso de mapas secundários e um 

processo de rotulagem automática. A coleção continha 9.450 artigos do periódico 

Astronomy and Astrophysics. Os documentos foram indexados utilizando 269 

palavras-chave que tiveram aparecimento em no mínimo cinco diferentes artigos. O 

mapa principal com dimensões 15x15 foi treinado por 50 épocas e os mapas 

secundários tinham dimensões 5x5 e eram construídos caso existissem muitos 

documentos mapeados a um neurônio. Para navegar sobre o mapa podia clicar 

sobre o neurônio, onde seriam mostrados os documentos mapeados listados com as 

palavras que os descrevem ou seria mostrado um mapa secundário. A coloração da 

interface representa a densidade de documentos em cada neurônio e a rotulação só 

foi atribuída aos neurônios com maior densidade para não permitir a sobreposição 

dos rótulos.  

A Figura 2.11 apresenta a interface do mapa. As cores indicam a tendência 

de agrupamentos de documentos, em que as regiões claras indicam menor 

densidade de documentos. 
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Figura 2.11: Mapa de documento de CDS Astronomy bibliographical Map. 

Fonte: (Lesteven et al. 2001).                                                                                                                            

 

Serão descritas a seguir linhas de pesquisas focadas na construção de 

sistemas de organização automática de documentos utilizando abordagens híbridas 

e variantes de SOM. Preocupou-se com a questão do tempo de treinamento para 

construção do mapa devido ao grande volume e dimensionalidade das coleções. 

(Azcarraga & Yap 2001) sugeriu uma metodologia, chamada LiGHtSOM, que 

possibilite a redução da dimensionalidade e volume de uma coleção e o 

desenvolvimento de um sistema híbrido para arquivamento de documentos. A 

proposta do sistema híbrido consiste em uma redução da coleção original, 

possibilitando uma maior rapidez no treinamento, rotulação e arquivamento, sem 

comprometer a qualidade em relação ao conteúdo original.  

Em (Rauber et al. 2002) foi especificada uma associação hierárquica de 

mapas, chamada de GHSOM (do inglês growing hierarchical SOM), em que para a 

construção dos mapas utiliza-se uma variante da rede SOM que mantém uma 

regularidade na grade dos neurônios durante o crescimento incremental dos mapas. 

Esse modelo aplica uma estrutura hierárquica sobre várias camadas, em que cada um 

dessas camadas consiste de um número livre de redes SOM. A camada inicial é composta 

por apenas uma rede SOM. Para cada unidade, presente na camada inicial, pode ser 

criada uma sub-rede no próximo nível hierárquico. 
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A rede GHSOM foi treinada com várias coleções como documentos de um 

engenho de busca (Rauber & Bina 2000), o CIA world fact book (Merkl & Rauber 

2000) (Dittenbach et al. 2000) e artigos de notícias (Rauber et al. 2002). A rede 

GHSOM é eficiente ao gerar hierarquia de mapas mas é dependente dos 

parâmetros que definem o crescimento dos mapas e a profundidade hierárquica. A 

Figura 2.12 exemplifica uma topologia construída usando rede GHSOM. 

 

 
Figura 2.12: Exemplo de topologia do GHSOM. 

Fonte: http://www.ifs.tuwien.ac.at/~andi/ghsom/description.html. 
 

O critério utilizado para inserir novas unidades no GHSOM é o Quantization 

Error (QE), o qual é a soma das distâncias entre o vetor de pesos de uma unidade e 

todos os padrões mapeados na respectiva unidade. A partir do QE calcula-se o erro 

médio para cada unidade, o chamado Mean Quantization Error (MQE). A inserção 

ocorre adicionando uma linha ou coluna entre a unidade com maior erro MQE e o 

seu vizinho mais afastado. Para inclusão de novos sub-mapas verificam-se as 

unidades que apresentam um valor acima de um determinado limite. Para cada 

unidade que apresente o valor de QE acima deste limite é construído um novo sub-

mapa. 

Em (Dittenbach et al. 2000) foram utilizados 245 documentos das edições da 

CIA World Factbook (WFB) de 1990, que representam uma coleção de texto sobre 

países e regiões do mundo contendo informações como geografia, governo, 

comunicações, economia, pessoas e forças de defesa. Os vários países foram 

descritos por palavras chaves significativas relacionadas às informações acima.  O 

mapa produzido pelo GHSOM apresentou na primeira camada uma dimensão 5 x 5 

unidades com agrupamentos detalhados dos países. Por exemplo, a Figura 2.13 
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exibe agrupamentos de países latino americano no canto superior esquerdo e 

países do Oriente Médio na parte superior direita do mapa. 

 

 
Figura 2.13: Camada inicial (CIA World Factbook). 

Fonte: (Dittenbach et al. 2000). 
 

A Figura 2.14(a) representa o mapa com os países do Oriente Médio. Os 

Países exportadores de petróleo são mapeados em unidades próximas. Um outro 

exemplo de agrupamentos é mostrado na Figura 2.14(b) que representa os países 

latino-americanos. Os países da América Central como El Salvador, Nicarágua e 

Honduras se concentram em uma única unidade, e os países tropicais como Brasil, 

Equador, Peru, Colômbia e Venezuela estão localizados na parte inferior esquerda 

do mapa. 
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Figura 2.14: Sub-mapas do Oriente Médio e América Latina. 

Fonte: (Dittenbach et al. 2000). 

 

(Meireles 2012) utilizou rede SOM para categorizar documentos 

automaticamente por meio da análise das referências bibliográficas neles citadas. As 

relações entre os textos foram definidas pela presença de referências bibliográficas 

comuns e respectivos anos de publicação. Foram utilizados 200 artigos do periódico 

IEEE Transactions on Neural Network, publicados entre 2001 e 2010, como corpus. 

As publicações foram categorizadas pela rede SOM e apresentadas em grupos 

organizados por suas citações em comum. A rede SOM identificou satisfatoriamente 

clusters de autores e textos a partir de suas referências. A análise dos textos das 

publicações pertencentes aos clusters, formados a partir da categorização 

automática dos documentos, evidenciou a forte relação semântica existente entre 

eles. 
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3. Sistema MTD-UFPE 

Este capítulo apresenta o Mapeador de Teses e Dissertações da UFPE 

(MTD-UFPE). É descrita sua arquitetura, as fases de construção do MTD-UFPE e o 

seu funcionamento na recuperação da informação sobre a Biblioteca Digital de 

Teses e Dissertações (BDTD-UFPE) por meio de navegação e realização de 

consultas sobre o mapa de documentos. 

3.1.  Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) 

A Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) é um projeto 

coordenado pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) 

com apoio da Financiadora de Estudos e Pesquisas (Finep), CNPq, MEC e de três 

universidades que participam do grupo de trabalho e do plano-piloto (USP, Puc-Rio 

e UFSC) (IBICT 2013). 
Essas instituições formam o comitê técnico-consultivo (CTC). Criado em abril 

de 2002, esse colegiado tem como função referendar o desenvolvimento da BDTD, 

bem como especificar padrões a serem adotados no âmbito do sistema da BDTD. 

Seu principal fruto foi a aprovação do padrão brasileiro de metadados para teses e 

dissertações (MTD-BR). 

Em geral, o projeto da BDTD visa a integração dos sistemas de informação 

de teses e dissertações existentes nas instituições de ensino e pesquisa brasileiras, 

e o incentivo do registro e a publicação de teses e dissertações em meio eletrônico. 

Além de prover uma maior visibilidade da produção científica nacional através da 

publicação das teses e dissertações. 

 

3.2. MTD-UFPE 

O Mapeador de Teses e Dissertações da UFPE (MTD-UFPE) tem por objetivo 

recuperar informações através de mapa de documentos da Biblioteca Digital de 

Teses e Dissertações da UFPE (BDTD-UFPE). 

O sistema MTD-UFPE realiza uma organização automática de documentos 

texto em uma estrutura com grupos definidos e relações entre tais grupos baseados 

no conceito de similaridade de conteúdo dos documentos. 
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A Figura 3.1 exibe as tarefas realizadas pelo MTD-UFPE para a organização 

das teses e dissertações. 

 
Figura 3.1: Tarefas realizadas pelo MTD-UFPE.            

A Figura 3.2 representa o diagrama de classes do projeto MTD-UFPE. Nas 

subseções a seguir são descritas as tarefas realizadas pelo sistema MTD-UFPE e 

identificadas as classes envolvidas na execução dessas tarefas. 

 
Figura 3.2: Diagrama de classes MTD-UFPE. 
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3.3. Aquisição de Documentos 

Este processo de aquisição de documentos ocorre através do protocolo OAI-

PMH3. Utiliza o padrão de metadados MTD-BR do IBICT na sua segunda versão e a 

URL do módulo OAI Explorer do sistema TEDE-IBICT da BDTD-UFPE. O 

TEDE4(Sistema Eletrônico de Teses e Dissertações) é um sistema de informação 

que armazena, indexa, divulga e fornece o acesso livre ao texto integral de teses e 

dissertações defendidas em âmbito institucional, sendo desenvolvido pelo 

IBICT(Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia). 

As respostas do protocolo OAI-PMH ficam armazenadas no padrão XML, 

precisando de um parser XML para obter os metadados das teses e dissertações. 

As classes responsáveis por essa colheita dos XMLs com os metadados dos 

documentos são main.coleta.HTTPContentHandler e main.coleta.DataProvider,  e  a classe 

mtd.main.extracaoXML.Leitor  é responsável por extrair os identificadores dos documentos 

nos arquivos XML. 

3.4. Indexação / Preparação dos documentos 

Esta etapa pode ser subdividida nas fases de preparação de documentos, indexação e 

armazenamento. A fase de preparação de documentos consiste em realizar operações do tipo: 

Análise léxica, que tem a função de eliminar pontuações e dígitos; stopwords, que é uma 

operação responsável por eliminar palavras sem valor semântico do texto dos documentos, 

como artigos, preposições, conjunções, números e outros caracteres; Stemming, que trata de 

reduzir as palavras ao seu radical, removendo sufixos e flexões, diminuindo as diferenças 

entre as derivações do mesmo termo; e, identificação de grupos nominais. A classe 

responsável por toda análise dos documentos é a mtd.main.extracaoXML.TextAnalyzer. 

Como o resultado da etapa de aquisição são documentos em XML, é preciso 

realizar uma tradução do XML para o Java, para isso foi utilizada a biblioteca Java 

JColtrane5, que faz a extração dos dados XML. Essa extração refere-se aos textos 

referentes aos campos de metadados que serão utilizados para a indexação de cada 

arquivo XML descrevendo uma tese ou dissertação. A classe responsável por essa 

tradução é a mtd.main.extracaoXML.LeitorDocumentos. Após realizar esse tratamento 

                                                             
3 http://www.openarchives.org/pmh/ 
4 http://www.ibict.br/pesquisa-desenvolvimento-tecnologico-e-inovacao/sistema-eletronico-de-teses-e-
dissertacoes(tede) 
5 http://jcoltrane.sourceforge.net/ 
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dos documentos, os dados são passados para o Lucene6 desempenhar a fase de 

indexação. 

Os campos utilizados para a indexação dos metadados de cada documento 

foram: título, resumo, palavras-chave (assunto), nome do programa, grande área do 

programa, autor, contribuidor com atribuição de orientador. 

O processo de indexação consiste na obtenção de termos que melhor 

representam o conteúdo de cada um dos documentos da coleção (Correa 2008). De 

acordo com (Robredo 2005) na fase de indexação acontece a seleção das palavras 

descritoras para cada documento e também a relação “palavra descreve documento” 

na estrutura de índice invertido. A estrutura de índice invertido é composta por uma 

representação esparsa invertida da matriz de documentos por palavras, onde cada linha da 

matriz de documentos consiste em um vetor documento. 

Na fase de indexação, é necessário instanciar a classe IndexWriter do 

Lucene, a qual é responsável pela indexação, e adicionar os documentos, que já foram 

coletados e processados previamente. O Lucene realiza automaticamente todo o processo para 

a construção do índice invertido.  

Para a execução das operações como remoção de pontuação, isolamento 

de palavras, eliminação de palavras irrelevantes sobre o texto extraído dos campos, 

é utilizada a biblioteca Java, Lucene (Gospodnetic & Hatcher 2005). 

A fase de armazenamento ocorre em conjunto com a indexação ao utilizar o Lucene, 

pois ao instanciar a classe IndexWriter, é passada a classe Directory como atributo, a 

qual realiza o armazenamento do índice invertido. 

3.5. Representação dos Documentos 

Esta etapa é responsável pela representação dos documentos em vetores 

para servirem de entrada para o treinamento da rede SOM (Haykin 2000) a fim de 

gerar o mapa de documentos. Através da Lucene e já com o índice gerado, são 

criados três arquivos de texto representados como matrizes esparsas, são eles: 

docTable – arquivo que identifica o documento possuindo as colunas id do 

documento na BDTD, assunto na tabela CNPQ, programa de pós-graduação e a 

grande área do programa; wordTable – arquivo que representa as palavras com os 

atributos id e palavra; e wordDocTable – arquivo que faz a relação entre documento, 

palavra e sua freqüência, usando os atributos idPalavra, idDocumento e freqüência. 
                                                             
6 http://lucene.apache.org/ 
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Os três arquivos citados acima foram construídos utilizando-se três classes 

da biblioteca Lucene: classes IndexReader, TermEnum e TermDocs. 

Ao se informar o caminho do índice à classe IndexReader, é possível, a partir dela, 

obter os documentos, os termos e o relacionamento entre Documentos e Termos. Tendo os 

documentos e os termos, gera-se respectivamente os arquivos docTable e wordTable. A classe 

TermEnum permite um melhor controle sobre os termos. E através da classe TermDocs é 

possível obter a freqüência de um termo em determinado documento, possibilitando a criação 

do arquivo wordDocTable. Essas três classes foram instanciadas e utilizadas dentro da classe 

mtd.main.Principal. 

Esses vetores obtidos podem passar por duas operações: a redução da 

dimensionalidade e a redução de volume (Correa 2008). A redução de dimensionalidade 

consiste na utilização de métodos de seleção ou extração de características. O método 

utilizado pelo MTD-UFPE é o de seleção de características por ser uma abordagem menos 

complexa e eficaz. A redução de volume consiste em representar o conjunto de padrões de 

treinamento em um conjunto menor de vetores documentos, chamados de protótipos. Como o 

MTD-UFPE contém aproximadamente 5000 documentos não é desempenhado o processo de 

redução de volume, pois caso seja realizado esta operação, poderão surgir ruídos na 

representação dos documentos, produzindo mapas de baixa qualidade. 

3.6. Construção do Mapa 

Nesta etapa a rede do tipo auto-organizável (do inglês Self-Organizing Map - 

SOM) (Kohonen 1982) será treinada com os vetores representativos das teses e 

dissertações. Previamente, faz-se uma configuração dos parâmetros necessários 

como: dimensão do mapa, número de iterações e taxa de aprendizado. 

O mapa se constitui dos vetores que representam o conteúdo de 

documentos, identificando os grupos com documentos relacionados, os pontos 

principais que melhor expliquem o assunto abordado por cada grupo de 

documentos, e é organizado em uma estrutura bidimensional de semelhanças entre 

grupos e tópicos. A construção do mapa que tem dimensão 12 x 10, procede de 

maneira offline executando-se rotinas implementadas em MATLAB. 

Para construção da interface é necessário realizar a leitura de arquivos que 

descrevem o mapa de documentos e que são gerados durante o treinamento, tais 

arquivos são: docfnodedoc.csv – arquivo com tuplas representando o id do nodo e o id do 

documento; fword.csv – arquivo com tuplas representando o id da palavra e a palavra; 
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docfcodebook.cvs – contém triplas representando o id do nodo, id da palavra e o peso da 

palavra naquele nodo; nodega.txt – arquivo que contém a área predominante de cada nodo. 

3.7. Construção de Interface 

O MTD-UFPE é um sistema web implementado na linguagem Java7. Para a 

interface utilizou as tecnologias Java Server Pages (JSP) e Java Server Faces 

(JSF)8. Foram utilizados também conhecimentos de HTML, Javascript e CSS para 

deixar a interface mais intuitiva para os usuários. O mapa de documentos é 

visualizado através de uma tabela de 12 linhas por 10 colunas, onde cada célula 

representa um nodo com suas três palavras mais relevantes. Clicando-se em um 

dos nodos, os usuários podem visualizar uma nova página contendo os documentos 

pertencentes ao nodo. 

Para melhor exibição do mapa de documentos, os nodos foram divididos em 

três áreas e coloridos de acordo com as áreas que representam. Para as áreas de 

Ciências Biológicas e da Saúde (CBS) utilizou-se a cor vermelha, para as áreas de 

Tecnologia, Ciências Exatas e da Natureza (TCEN) utilizou-se a cor azul e a cor 

verde para as áreas de Ciências Humanas, Letras e Artes (CHLA). 

 

3.8. O Site MTD-UFPE 

O Site MTD-UFPE9 possibilita que sejam realizadas consultas sobre os 

documentos da BDTD-UFPE a partir de consultas por palavras chaves e através da 

navegação sobre o mapa de documentos. 

A Figura 3.3 representa a página inicial do site MTD-UFPE, onde pode ser 

feita a busca por documentos informando na caixa de texto as palavras-chaves e 

clicando-se no botão <Pesquisar> localizados no lado superior direito e pode-se 

navegar pelo mapa de documentos clicando nos rótulos de cada nodo. 

 

                                                             
7 http://www.java.com/pt_BR/ 
8 http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/javaserverfaces-139869.html 
9 www.liber.ufpe.br/MTDWeb/  
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Figura 3.3: Página inicial do Site MTD-UFPE. 

 

Realizando a pesquisa por palavras-chaves, o site exibe abaixo do mapa 

uma lista em forma de tabela com as teses e dissertações que se ajustam com a 

consulta. São mostrados 15 documentos por vez, caso a pesquisa retorne mais que 

15 documentos, é mostrada uma barra de navegação por páginas abaixo da tabela, 

conforme o com a Figura 3.4: 
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Figura 3.4: Resultado de pesquisa por palavra-chave. 

 

A consulta de documentos por navegação utilizando o mapa de documentos 

é feita posicionando o mouse sobre a célula de interesse, a qual contém as palavras 

que melhor descrevem o grupo de documentos mapeados no nodo, sendo mostrado 

o número do nodo. Clicando-se sobre o nodo é mostrada uma lista de documentos 

pertencentes a este nodo, conforme Figura 3.5. É possível ordenar essa lista pelos 

títulos das colunas, visualizar o resumo e a referência no formato bibtex de cada 

documento, e realizar uma busca dinâmica à medida que o usuário digita uma 

palavra. 
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Figura 3.5: Resultado da consulta por nodo do mapa de documentos. 
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4. MTD-UFPE utilizando SOM 

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos que nortearam a 

pesquisa, a arquitetura do sistema MTD-UFPE após a incorporação do Java 

SOMToolbox, os procedimentos necessários para a realização do treinamento da 

rede SOM, algumas visões obtidas do mapa de documentos gerado pelo Java 

SOMToolbox, a funcionalidade desenvolvida para treinamento do mapa e o recurso 

de marcação de nodos como melhoria na usabilidade da interface de navegação.   

4.1.   Procedimentos Metodológicos 

Todos os programas desenvolvidos neste trabalho foram implementados em 

Java. O ambiente de desenvolvimento utilizado foi o NetBeans 7.3.1 . O NetBeans 

IDE é um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) gratuito e de código aberto 

para desenvolvedores de software nas linguagens Java, C, C++, PHP, Groovy, 

Ruby, entre outras. O IDE é executado em muitas plataformas, como Windows, 

Linux, Solaris e MacOS. O NetBeans IDE oferece aos desenvolvedores ferramentas 

necessárias para criar aplicativos profissionais de desktop, empresariais, Web e 

móveis multiplataformas. O computador utilizado tem um processador core i5 2.30 

GHz e memória de 4GB. 

Os diagramas de classes apresentados neste trabalho foram desenvolvidos 

na ferramenta online Cacoo10, ferramenta esta gratuita que disponibiliza uma grande 

variedade de diagramas e permite o desenvolvimento colaborativo. 

As tarefas realizadas para alcançar os objetivos deste trabalho foram 

separadas em duas etapas: A etapa de Integração, que corresponde à incorporação 

da ferramenta Java SOMToolbox ao MTD-UFPE e a etapa de Visualização a qual 

foram desempenhadas atividades de melhoria na interface visual para navegação 

sobre o mapa de documentos. 

As tarefas relacionadas à etapa de integração são descritas a seguir: 

Os parâmetros utilizados no treinamento foram salvos no arquivo de 

propriedades do mapa (.prop) gerado pelo Java SOMToolbox. 

- Foi realizado o pré-processamento dos arquivos wordTable, wordDocTable 

e docTable, para criação do arquivo de entrada (*.vec) para o Java SOMToolbox 

                                                             
10 https://cacoo.com 
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contendo todos os documentos em vetores de termos de indexação onde para cada 

termo existente no vetor existe um peso associado (Yates & Neto 1998). 

- Também foi feito um estudo da arquitetura do sistema e a incorporação da 

ferramenta Java SOMToolbox ao sistema; 

- Foram executados treinamentos da rede SOM utilizando o Java 

SOMToolbox com uma coleção contendo todas as teses e dissertações disponíveis 

no período de 2002 até 2009 e foram criadas visualizações do mapa treinado 

através da ferramenta SOMViewer do Java SOMToolbox; 

- Realizou-se a modelagem da arquitetura do sistema contemplando a 

integração com o Java SOMToolbox; 

As tarefas relacionadas à etapa de visualização são descritas a seguir: 

- Foi realizada uma análise dos mapas de documentos gerados a partir das 

rotinas implementadas na ferramenta MATLAB e no Java SOMToolbox para verificar 

se o algoritmo implementado consegue produzir mapas equiparáveis aos produzidos 

anteriormente; 

- Foram realizadas pesquisas sobre alternativas entre as tecnologias de 

interface web disponíveis que permitam a marcação dos nodos no mapa de 

documentos de acordo com a lista de resultados da consulta realizada pelo usuário; 

- Foi implementado o recurso de marcação dos nodos do mapa de 

documentos que contém os documentos retornados na pesquisa por palavras-

chaves; 

- Adicionou-se uma nova aba com o nome de “Administração” onde será 

possível realizar o treinamento e o retreinamento do mapa. 

 

4.2. Arquitetura do Sistema 

A arquitetura da solução apresentada nesse trabalho é descrita na Figura 

4.1, e apresentada detalhadamente a seguir: 

- A classe ArquivosUtil.java, que antes realizava a execução desnecessária 

de instruções, pois todos atributos e operações necessárias para a construção do 

mapa eram declarados neste arquivo dentro de método static, tornando um 

processamento mais lento,  agora está desacoplada, como uma aplicação separada 

do módulo web. Esta classe é utilizada agora apenas quando se deseja construir um 

novo mapa a partir de novos treinamentos, sendo responsável por gerar um único 
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arquivo serializado mapa.data contendo todos os atributos necessários para a 

visualização do mapa, deixando o sistema mais rápido para a consulta ao mapa. 

A classe Mapa.java foi criada para conter os atributos do mapa, utilizando o 

conceito de orientação a objeto. Os atributos que referenciavam o mapa de 

documentos foram removidos da classe ArquivosUtil.java, a qual é responsável por 

gerar o arquivo mapa.data  sem referenciar os arquivos (.csv). 

Os arquivos auxiliares com a extensão (.csv) necessários para carregar os 

dados do mapa foram removidos, e os dados passaram a ser obtidos diretamente a 

partir dos arquivos unitDescriptionFile(.unit) e weightVectorFile(.wgt) gerados pelo 

Java SOMToolbox; 

Houve a inclusão do módulo consultaMapa que é responsável por realizar a 

leitura do arquivo mapa.data e carregar o mapa na interface visual; 

Foi criada a classe Treinamento.java, responsável pela passagem dos 

parâmetros e chamadas aos métodos do Java SOMToolbox necessários para a  

realização do treinamento ; 

Foi adicionado o componente Java SOMToolbox e as bibliotecas 

dependentes necessárias ao correto funcionamento do Java SOMToolbox; 

 
Figura 4.1: Arquitetura do MTD com o Java SOMToolbox. 
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 A operação de treinar o mapa é realizada da seguinte forma: O usuário 

acessa a tela do MTD-UFPE responsável pelo treinamento e informa os parâmetros 

escolhidos para o treinamento. Esses parâmetros são passados para a classe 

Treinamento.java, que contém os métodos para validação dos parâmetros e as 

chamadas para os métodos envolvidos no treinamento contidos no componente 

Java SOMToolbox. Após o treinamento, os arquivos .unit e .wgt são gerados 

contendo informações do mapa produzido. A classe ArquivosUtil.java faz a leitura 

desses arquivos e gera um arquivo serializado com a extensão (.data). Esse arquivo 

serializado é lido pela classe LeitorMapa.java que carrega as informações do arquivo 

nos atributos da classe Mapa.java, a qual é utilizada para construção da interface de 

navegação. 

A classe Fachada representa os serviços que são oferecidos pelo sistema. 

Esta classe é o único ponto de acesso ao sistema e foi criada seguindo o padrão de 

projeto Singleton, o qual permite criar uma única instância dessa classe. A idéia de 

se usar o padrão Singleton é para garantirmos que não existam mais do que um 

objeto de uma classe ao mesmo tempo no sistema. Para garantir essa restrição foi 

implementado um método estático que controla a criação do único objeto que deve 

existir. 

4.3. Treinamento do Mapa 

Primeiramente foi realizado um pré-processamento, o qual consiste em 

representar os documentos em um padrão aceito pela ferramenta responsável pelo 

treinamento.  Para representar os documentos em vetores de termos de indexação 

foi necessário primeiramente criar o dicionário de características que se refere ao 

conjunto de palavras com maior relevância na coleção de documentos a partir do 

índice do Lucene.  

O dicionário de características ou termos pode apresentar uma dimensão 

muito elevada e palavras com um alto grau de aparecimento na coleção de 

documentos podem influenciar na rotulação do mapa de documentos. Assim, para 

representação dos documentos foram utilizadas as palavras com mais de 5 

ocorrências e menos que 3000 ocorrências em um conjunto de 5420 documentos. 

Utilizou-se o limite de 3000 ocorrências para se obter um mapa com uma maior 

escala de palavras para identificar os nodos, porque senão os nodos do mapa 
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seriam identificados pelas palavras de maiores ocorrências, dificultando a análise do 

mapa em relação aos documentos mapeados.  

O conjunto inicial de documentos contem 5420 documentos, sendo 

representados por 53996 palavras. Após a seleção das palavras, o conjunto final de 

palavras resultou em 11392, sendo exibidas em 4781 documentos. 

Após a seleção das palavras foi realizada a preparação dos vetores 

documentos de acordo com o modelo de espaço vetorial, o qual representa os 

documentos como vetores de termos e cada termo possui um valor associado que 

indica o grau de importância(peso) no documento que é a freqüência de ocorrência 

da palavra no documento. 

Em seguida, os dados passaram por uma etapa de normalização em vetores 

unitários que serve para colocar todos os valores das características em uma 

mesma escala, pois como o cálculo para encontrar a menor distância entre os nodos 

do mapa e o documento apresentado utiliza distância euclidiana, se tiver valores 

com disparidade muito grande no conjunto de dados, certamente poderia causar um 

impacto negativo na construção do mapa. Os valores dos termos ficaram num 

intervalo entre 0 e 1. Segundo (Haykin 2000) os dados devem estar normalizados 

para que não ocorra a saturação, que é quando um atributo de magnitude muito alta 

polariza a rede em sua direção. Ressalta-se que os documentos foram normalizados 

utilizando as freqüências dos termos de indexação. Os vetores documentos foram 

guardados em um arquivo com extensão .vec no formato adequado para 

apresentação ao Java SOMToolbox. 

4.3.1. Inicialização e Treinamento 

Para realização do treinamento foi utilizada a ferramenta Java SOMToolbox 

já incorporada ao MTD-UFPE, onde foram definidos os parâmetros como: taxa de 

aprendizagem, raio topológico, função de vizinhança, número de iterações e 

inicialização da matriz de pesos sinápticos com valores aleatórios entre 0 e 1. 

Abaixo, seguem os valores utilizados para inicialização do treinamento: 

- Dimensões do mapa: 12 x 10, resultando num total de 120 neurônios. Essa 

dimensão foi utilizada por ter produzido mapas adequados ao tamanho da janela do 

navegador; 

- Algoritmo de treinamento: Iterativo seqüencial em que os parâmetros são 

ajustados a cada apresentação de um parâmetro à rede; 
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- Unidades de entrada: 4781; 

- Topologia: Planar; 

- Leiaute: Retangular; 

- Formato de vizinhança: função gaussiana; 

- Taxa de aprendizagem inicial: 0,7, valor padrão utilizado pela ferramenta; 

- Número de ciclos: 30, equivalente a 143430 iterações; 

- Raio inicial: 6, sendo metade da maior dimensão do mapa; 

Apesar do algoritmo utilizado ser o GSOM, não ocorrerá crescimento do 

mapa, devido ao argumento Tau que assume valor 1 de acordo com o código fonte, 

mantendo as dimensões fixas do mapa. A ferramenta Java SOMToolbox utiliza 

como padrão o modelo de treinamento GSOM sem crescimento do mapa, por isso  o 

mapa construído não apresentou crescimento, ou seja, o mapa obtido representa um 

mapa do tipo SOM sem variante. 

O treinamento do mapa utilizando as 143430 iterações para um conjunto de 

4781 documentos foi executado em um tempo de aproximadamente 15 minutos, um 

tempo consideravelmente curto.  

4.3.2. Medidas de Erro 

Para avaliação da qualidade do mapa gerado após o treinamento utilizou-se 

as métricas: Erro Médio de Quantização (Mean Quantization Error - MQE), Erro 

Topográfico (Topographic Error – TE) e Acurácia. 

O Erro Médio de Quantização representa a média das distâncias entre cada 

vetor de dados de entrada e o correspondente vetor de pesos do neurônico 

vencedor (BMU). É bom salientar que quanto menor seja esse erro de quantização 

mais ajustado estará o vetor de pesos do neurônio vencedor aos padrões de 

entrada. A equação para o cálculo do erro médio de quantização é descrita abaixo: 

 

� �� = 	 �
�

∑ ‖� � − ��‖�
���      ( 9 ) 

Cada vetor de dados é representado por �� e o correspondente vetor de 

pesos do BMU é representado por � �. 

Este erro de quantização pode ser obtido através do arquivo Map 

Description File com extensão “.map”, que descreve a estrutura básica do mapa 
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auto-organizável com todos os parâmetros utilizados no processo de construção do 

mapa. 

O Erro Topográfico considera a proximidade do mapa de protótipos com 

relação ao vetor de entrada através da relação percentual entre o neurônio vencedor 

(BMU) e o neurônio vizinho (BMU2), ou seja, para cada vetor documento calcula-se 

o primeiro BMU e o segundo BMU. Esse erro é dado por: 

 

    �� = 	 �
�

∑ ������
��� 	              ( 10 ) 

 

Onde N é o número total de vetores de características e ����� é igual a 1, se 

o primeiro BMU não for adjacente ao segundo BMU e 0 se são vizinhos. 

A Acurácia avalia a relação de vetores documentos que foram mapeados 

corretamente para cada nodo pela quantidade total de vetores documentos.  

4.3.3. Processo de Treinamento 

O processo de treinamento se inicia a partir do método 

inicializarParametros()  da classe Treinamento que é responsável por atribuir os 

valores iniciais das variáveis que utilizaremos para o algoritmo de treinamento. Após 

inicializar os parâmetros, é chamado o método iniciarTreinamento() que realiza a 

construção do mapa de acordo com os parâmetros fornecidos, realiza a leitura dos 

padrões de entrada a partir do arquivo com extensão .vec, e inicializar os valores 

dos pesos dos neurônios aleatoriamente com valores entre 0 e 1. O método train() 

da classe GrowingLayer é responsável por executar o treinamento, apresentando 

um padrão de entrada aleatório ao mapa, encontrando o neurônio vencedor para o 

padrão fornecido. São atualizados os pesos do neurônio vencedor e dos neurônios 

pertencentes a região de vizinhança do neurônio vencedor. Após a atualização dos 

pesos, ocorrem os ajustes para a taxa de aprendizagem e o raio de vizinhança. 

A Figura 4.2 esquematiza a modelagem do diagrama de classes para o 

processo de treinamento com as classes do Java SOMToolbox. 
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Figura 4.2: Diagrama de classes utilizadas no treinamento com Java SOMToolbox 

Após a realização do treinamento são chamados dois métodos responsáveis 

por gerar arquivos que contêm informações de quais nodos tiveram documentos 

mapeados e quais foram esses documentos, como também os valores dos pesos 

sinápticos de cada nodo ao final do treinamento, são eles respectivamente, o unit 

description file e wheight vectors file. 

A Figura 4.3 representa a sequência realizada para obter as imagens do 

mapa através do SOMViewer. A partir da base de dados representada pelos 

arquivos docTable.txt, wordTable.txt e worDoctTable.txt, foi realizado um pré-

processamento para obter o arquivo de entrada para o Java SOMToolbox 

denominado de input Vector File. Após o treinamento, os arquivos unit description 

file e weight vectors file, são utilizados como entrada para o SOMViewer juntamente 

com o arquivo class information file (.cls) que contém os rótulos para classificação 

dos documentos podendo assim obter os vários tipos de visualizações para o mapa. 

Os arquivos (.cls) são gerados a partir do arquivo docTable.txt, onde se 

extraem os identificadores dos documentos utilizados no treinamento e as 

descrições que serão usadas como rótulos. Tais descrições são as áreas dos 

programas de pós-graduação, as grandes áreas dos documentos e as siglas das 
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grandes áreas. Portanto, os arquivos (.cls) consistem de tuplas (id documento, 

rótulo). 

 
Figura 4.3: Processo para obter as visualizações. 

 
4.4. Visualização do Mapa Treinado 

Para visualização do mapa, foi utilizada uma ferramenta do Java 

SomToolbox chamada de SOMViewer. Passando como parâmetros os arquivos 

unitDescriptionFile e weightVectorFile consegue-se obter vários  tipos de 

visualizações. 

 

4.4.1. Histograma dos neurônios vencedores  

Inicialmente ao executar o SOMViewer, será exibida a imagem do mapa 

treinado com as quantidades dos padrões mapeados nos nodos. Essa 

representação é chamada de Histograma dos neurônios vencedores, que significa o 

nível de atividade dos neurônios do mapa de saída. Assim, a Figura 4.4 representa 

um mapa 12 x 10 mostrando a quantidade de documentos mapeados por nodo. 
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Figura 4.4: Visualização do Mapa por Histograma de neurônios vencedores. 

 

4.4.2. Visualização dos nodos segmentados por siglas das grandes 
áreas 

Essa visualização mostra gráficos por setores para cada nodo, segmentando 

de acordo com a quantidade de classes mapeadas para o respectivo nodo conforme 

exemplifica a Figura 4.5. Os setores correspondem às seguintes siglas de grandes 

áreas dos documentos: CHLA - Ciências Humanas, Letras e Artes (cor verde), TCEN 

- Ciências Exatas e da Natureza (cor azul), CBS - Ciências Biológicas e da Saúde 

(cor vermelha). Alguns documentos não apresentavam as siglas das grandes áreas, 

então se atribuiu a cor amarela para tais documentos. 
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Figura 4.5: Histograma por áreas dos documentos. 

A Figura 4.5 apresenta uma parte do mapa com os nodos identificados pela 

quantidade de documentos mapeados e por uma representação gráfica das grandes 

áreas desses documentos. Por exemplo, o primeiro nodo localizado na parte 

superior a esquerda recebeu 34 documentos dos quais a maior parte pertence à 

grande área CHLA, marcada pela cor verde e a outra parte menor pertence à grande 

área TCEN, marcada pela cor azul. 

Ao selecionar um nodo é possível visualizar os identificadores dos 

documentos mapeados, conforme Figura 4.6 que mostra os detalhes do nodo 68 

que está marcado com bordas vermelhas. A extração dessa figura pela ferramenta  

SOMViewer é importante para se saber quais são os documentos que foram 

mapeados, através dos identificadores dos documentos, e a quantidade de 

documentos mapeadas para este nodo. Verifica-se que este nodo recebeu 37 

documentos e a grande maioria desses documentos são da área de Ciências 

Biológicas e da Saúde(CBS), contendo também alguns documentos da área de 

Tecnologia, Ciências Exatas e da Natureza (TCEN) conforme Figura 4.5, 

evidenciando a semelhança entre documentos  dentro de um mesmo nodo. 
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Figura 4.6: Visualização do nodo 68. 

4.4.3. Visualização: Hit Histogram 

Esta visualização exibe os nodos com diferentes tons de vermelho, 

dependendo da quantidade de documentos mapeados, conforme Figura 4.7. Os 

nodos contendo mais documentos são destacados com uma maior intensidade da 

cor vermelha. 

 

 
      Figura 4.7: Visualização Hit Histogram. 
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Nota-se que o nodo localizado no canto superior direito está com um tom 

mais forte de tom vermelho em relação aos outros nodos, determinando que este 

nodo é o que contem o maior número de documentos. Vê-se também que alguns 

nodos localizados na borda esquerda do mapa apresentam tons de vermelho 

intenso destacando que estes nodos receberam uma quantidade maior de 

documentos, como por exemplo, os nodos contendo 84 e 78 documentos. 

4.4.4. Visualização: Flow e Border Line 

Essa visualização é resultante da junção de duas diferentes visualizações e 

visa representar o mapa utilizando uma estrutura de agrupamentos gerada a partir 

da relação entre os diferentes nodos.  

Flow: As setas direcionam para o centro do agrupamento mais correspondente para 

cada nodo do mapa. Essa visualização é calculada a partir da distância entre o vetor 

de pesos que representa cada nodo e cada um dos vetores de pesos dos outros 

nodos. 

Border Line: Esta visualização destaca os limites dos agrupamentos. 

 

 
Figura 4.8: Visualização Border Line 
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Na Figura 4.8, podemos visualizar que se formam alguns agrupamentos de 

acordo com as similaridades das características dos nodos a partir das disposições 

das barras ortogonais às setas. 

Para facilitar a visualização dos agrupamentos gerados, foram adicionadas 

linhas amarelas à Figura 4.8 demarcando as três regiões que tiveram os 

documentos agrupados de acordo com a similaridade contextual. É identificada uma 

região maior na parte superior e outras duas regiões na parte inferior, que se 

comparando com a Figura 4.10 consegue-se determinar que a região superior 

contém uma predominância de documentos relacionados à área de Ciências 

Humanas, Letras e Artes (CHLA), a região inferior à esquerda representa o 

agrupamento em que prevalece os documentos da área de Tecnologia, Ciências 

Exatas e da Natureza (TCEN) e a região inferior à direita representa o agrupamento 

com mais influência de documentos da área de Ciências Biológicas e da Saúde 

(CBS).  

4.4.5. Visualização: Smoothed Data Histogram      

Em (Pampalk et al. 2002) foi apresentado um sistema para exploração de 

biblotecas de músicas, utilizando a metáfora de ilhas, mares e montanhas para 

representar o arranjo produzido para a coleção de músicas. O sistema apresentado 

usa uma abordagem parecidas com outros sistemas na medida que a organização 

gerada baseia-se no conteúdo das músicas. Neste projeto, as ilhas representam os 

gêneros musicais e os subgêneros musicais são representados por montanhas ou 

vales. A posição das ilhas reflete a similaridades dos gêneros musicais, podendo as 

mesmas estarem ligadas por uma passagem, enquanto que os gêneros diferentes 

são separados pelo mar. 

Portanto, nesse trabalho, foi utilizada essa técnica de visualização para 

facilitar a identificação de regiões significantes no mapa e exibição das ilhas. A 

técnica Smoothed Data Histogram se estrutura na previsão das densidades das 

regiões, ou seja, é utilizada a densidade de probabilidades para representação das 

densidades das regiões do mapa. A idéia dessa técnica se define da seguinte forma: 

uma região que tem mais elementos é considerada mais densa do que uma região 

com poucos elementos, a qual é destacada como uma ilha. 

Para utilizar os conceitos dos mapas, a densidade é mostrada através de um 

código de cores, sendo o mar fundo representado cor azul escuro até o azul claro, a 
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praia corresponde a cor amarela, a floresta pelo verde escuro, as montanhas pelo 

verde claro, as rochas são representadas pela cor cinzenta e finalizando com a cor 

branca que corresponde à neve. 

 

 

Figura 4.9: Mapa visualizado com a técnica Smoothed Data Histogram 

Podemos ver na Figura 4.9 que a parte superior do mapa contém ilhas 

interligadas representando a semelhança entre os documentos localizados naquelas 

regiões. Para facilitar a visualização dos agrupamentos gerados, foram adicionadas 

linhas amarelas à Figura 4.9 demarcando as três regiões que tiveram os 

documentos agrupados de acordo com a similaridade contextual. O mar fundo 

representado pela cor azul está servindo como fronteira entre as três regiões 

separadas pelas linhas amarelas. Na região inferior à esquerda, verifica-se a 

também a formação de ilhas interligadas destacando que alguns nodos desta região 

contêm documentos com conteúdos bem similares. Na região inferior à direita é 

mostrada a formação de poucas ilhas e com uma leve interligação entre as mesmas 
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significando que os nodos desta região não apresentam uma alta semelhança em 

relação aos documentos contidos. 

 

4.4.6. Visualização por Classes: Grandes Áreas dos Documentos(CBS, 
CHLA e TCEN) 

Essa visualização exibe o mapa segmentado pelas cores que representam 

as grandes áreas dos documentos. As cores escolhidas para representar as áreas 

CBL, TCEN e CHCL são respectivamente: vermelho, azul e verde. A  Figura 4.10 

mostra o mapa obtido pelo SOMViewer11 sendo uma representação semelhante a do 

mapa visualizado na interface do MTD-UFPE. Em alguns nodos do mapa são 

mostradas regiões amarelas que representam os documentos da base de dados que 

não tinham grandes áreas associadas. 

 

 

Figura 4.10: Mapa por grandes áreas. 

 

                                                             
11 http://www.ifs.tuwien.ac.at/dm/somtoolbox/somViewer.html 
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Esta técnica de visualização por classes ajuda a descobrir a distribuição das 

categorias e a disposição destas categorias no mapa. Pode-se constatar que os 

documentos estão agrupados especificamente em três categorias identificadas por 

três cores diferentes. São apresentadas três regiões representando os 

agrupamentos dos documentos por categorias, onde na parte superior destacada 

pela cor verde se concentram quase totalmente os documentos relacionados à área 

de Ciências Humanas, Letras e Artes (CHLA), a região inferior à esquerda 

destacada na cor azul concentra a maior parte dos documentos da área de 

Tecnologia, Ciências Exatas e da Natureza (TCEN) e a região inferior à direita 

marcada pela cor vermelha define um agrupamento que prevalece os documentos 

da área de Ciências Biológicas e da Saúde (CBS). A visualização apresentada na  

Figura 4.10 confirma a formação de três regiões que são mostradas também no 

mapa de documentos para navegação apresentado na Figura 4.16. 

 

4.4.7. Visualização: U-Matriz 

O método mais comum de visualização do SOM é através da U-matriz, que 

é uma imagem decorrente dos valores das distâncias entre neurônios adjacentes. 

Assim, é possível obter informações dos agrupamentos analisando as relações 

geométricas dos neurônios após o treinamento. A idéia básica da U-matriz é usar a 

mesma métrica utilizada durante o treinamento para calcular distâncias entre pesos 

dos neurônios adjacentes (Ultsch 1993). 

A U-matriz gera uma imagem relativamente complexa, tornando sua 

principal utilização na visualização do mapa para posterior separação manual dos 

agrupamentos. O mapa bidimensional gerado pode ser colorido de acordo com o 

valor da distância registrada entre uma célula e outra do mapa auto-organizável, 

normalmente a distância euclidiana entre os vetores.  

Dado um mapa de tamanho X x Y, a U-matriz é representada pela imagem 

desse mapa em outro mapa de dimensão (2X – 1 x 2Y – 1) onde o nível de 

intensidade de cada pixel corresponde a uma distância calculada. 

Por exemplo, considerando-se o mapa bidimensional hexagonal 3 x 3 

representado na Figura 4.11, encontra-se a U-matriz, calculando-se as distâncias dx, 

dy e dz, para cada neurônio, resultando em um mapa 5 x 5. O valor de du pode ser 
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calculado pela média, mediana, valor máximo ou mínimo entre os vetores pesos dos 

neurônios circunvizinhos do neurônio du. 

 

 
Figura 4.11: Exemplo de U-matriz para um mapa 3 x 3. 

 

A U-matrix será uma matriz 5x5 com elementos interpolados para cada 

conexão entre dois neurônios, como apresentado na Figura 4.12. 

 
Figura 4.12: Representação de uma U-matriz com visualização das distâncias. 

 

Na Figura 4.12, os elementos {x, y} representam as distâncias entre o 

neurônio x e y, e os valores nos elementos {x} correspondem à média dos valores 

circundantes. Por exemplo, o elemento {4,5} representa a distância entre o elemento 

{4} e o {5}. No entanto, o elemento {4} corresponde à média das distâncias ({1,4}, 

{2,4}, {4,5}, {4,7}). Para o cálculo da distância usa-se a fórmula de distância que foi 

utilizada para a formação do mapa (geralmente distância euclidiana). Assim, os 

valores da U-Matriz são apenas números, não existindo vetores de pesos.  Após 
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realizar os cálculos, atribui-se cores para se obter uma representação visualizada 

das distâncias entre os neurônios. 

 
 

    

 

Figura 4.13 U-matriz do MTD. 

Analisando a Figura 4.13, os valores altos presentes na barra de cores, 

destacados pelas tonalidades escuras, representam as grandes distâncias no 

espaço de entrada, e os valores baixos, representados pelas tonalidades claras, 

correspondem às similaridades no espaço de entrada, determinando os clusters. A 

matriz de distância unificada permite uma visão unificada da distância entre os 

neurônios. Quanto mais marrom a cor do nodo, maior é a distância entre o nodo 

vizinho mais próximo, ou seja, maior é a diferença entre os documentos deste nodo 
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para os documentos do nodo vizinho mais próximo. Quanto mais azul a cor do nodo, 

menor é a distância entre o nodo vizinho mais próximo, ou seja, existe uma maior 

semelhança entre os documentos do nodo mais azulado com os documentos 

ativados no nodo vizinho. 

4.5.  Análise dos mapas novo e antigo 

Para análise da qualidade do mapa produzido após o treinamento foi 

utilizada a Tabela 1 que contém os valores das métricas obtidas na construção dos 

mapas com o MATLAB e Java SOMToolbox. 

 

            Métricas 
Mapas 

Erro Médio de 
Quantização 

Erro Topográfico Acurácia 

Mapa Antigo 
(MATLAB) 

_ 0.01 0.96 

Mapa Novo 
(Java SOMToolbox) 

0.00744 0.35055 0.96 

Tabela 1. Métricas utilizadas para avaliação da qualidade do mapa. 

Avaliando estas medidas obtidas para cálculo de desempenho do SOM, em 

relação à acurácia os dois mapas ficaram bem semelhantes. Mas o melhor mapa 

obtido foi o mapa antigo produzido pelo MATLAB porque foi mais fácil determinar o 

controle do raio final da vizinhança possibilitando obter um menor erro topográfico, 

sendo 0.01 para o mapa antigo e 0.35055 para o novo mapa. Obteve-se um alto 

valor para o erro topográfico no novo mapa porque cada nodo se especializou em 

seus próprios vetores documentos devido ao treinamento ser realizado com valores 

para o raio final de vizinhança ficando abaixo de 1, criando uma distância entre cada 

um dos nodos e seus vizinhos. Outro fator que contribuiu para o erro topográfico 

maior foi o uso da vizinhança retangular ao invés da vizinhança hexagonal utilizada 

no mapa antigo. Não foi realizada nenhuma comparação em relação ao erro de 

quantização porque não foi adquirido este erro para o mapa gerado pelo MATLAB. 

A  Figura 4.14 representa uma análise visual comparativa do mapa de 

documentos obtido após a integração do MTD com o Java SOMToolbox com o 

mapa de documentos anteriormente gerado pelas rotinas do MATLAB. Constatou-se 

que o mapa produzido conseguiu se equiparar ao antigo mapa em relação à 

quantidade de nodos associados às áreas CHLA, TCEN e CBS. No mapa antigo, os 

120 nodos ficaram assim distribuídos: 54 para a área CHLA, 40 para a área TCEN, 

25 para a área CBS e apenas 1 nodo não teve documentos mapeados. Para o novo 
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mapa, a distribuição dos nodos ficou em 55, 34 e 31 para as áreas CHLA, TCEN e 

CBS respectivamente. 

 

      

Figura 4.14: Comparativo dos mapas novo e antigo em gráfico por setores. 

O mapa produzido também destacou a formação de 3 agrupamentos  bem 

definidos referentes às 3 áreas dos documentos, onde a região representada pela 

área CHLA ocupou 45,83% do mapa, a região representada pela área TCEN ficou 

com 28,33% do mapa e a região demarcada com os nodos  referentes a área CBS 

ocupou 25,83%. No mapa produzido pelas rotinas do MATLAB, 45,38% dos nodos 

do mapa ficaram marcados pela cor da área CHLA, 33,6% dos nodos do mapa 

corresponderam à área TCEN e 21% dos nodos se relacionaram à área CBS. 

O mapa de documentos antigo e o mapa novo são mostrados abaixo para 

efeito de comparação visual, onde no mapa antigo foi construído com a dimensão de 

12 linhas x 10 colunas, com as três regiões limítrofes mas dispostas em setores 

diferentes em relação ao mapa novo. O novo mapa apresenta 12 linhas x 10 colunas 

e exibe a maior área representada pela cor verde no lado superior do mapa. Em 

ambos os mapas, os nodos são rotulados com as 3 palavras com maior peso no 

vetor modelo de cada nodo obtidas após o mapeamento dos documentos. O mapa 

gerado pelo MATLAB apresenta um nodo sem documentos mapeados porque foi 

utilizada uma implementação com parâmetros diferentes em relação ao mapa 

produzido pelo Java SOMToolbox. 

Mapa Novo

TCEN

CBS

CHLA

Mapa Antigo

TCEN

CBS

CHLA
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Figura 4.15: Mapa Antigo(Matlab) 

 

 

Figura 4.16: Mapa Novo(Java SOMToolbox). 
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4.6. Interface de Pesquisa e Navegação 

A interface visual sofreu as modificações propostas nesse trabalho a fim de 

atender uma necessidade de possibilitar uma navegação mais precisa sobre os 

documentos. A pesquisa por palavras-chaves, que antes exibia apenas o mapa de 

documentos, agora apresenta destacados os nodos que contém os documentos 

retornados na pesquisa realizada. Informando uma palavra-chave e clicando no 

botão “Pesquisar”, o sistema retornará uma lista com os documentos que contém 

essa palavra chave e o mapa destaca na cor amarela os respectivos nodos desses 

documentos, sendo mais rápido para o usuário saber se vários nodos do mapa de 

diferentes áreas contêm documentos com assuntos inter-relacionados. A Figura 4.17 

mostra o mapa com os nodos destacados em amarelo para uma pesquisa feita 

utilizando a palavra-chave “suape”. 

 

 
Figura 4.17: Mapa com nodos destacados. 

A Figura 4.18 exibe a lista de documentos retornados para a pesquisa 

realizada, onde é possível localizar o documento pelo número do nodo que ele está 

contido indicado na última coluna da tabela.   
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Figura 4.18: Lista de documentos da pesquisa por suape. 

Para saber qual o número do nodo no mapa que se encontra o documento 

basta passar o mouse em cima do nodo que será exibida uma legenda informando o 

número do nodo conforme Figura 4.19: 
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Figura 4.19: Numeração do nodo. 

Ao clicar em algum nodo que esteja destacado será exibida uma nova 

página contendo os documentos pertencentes a este nodo, sendo que os 

documentos retornados na pesquisa são posicionados na parte superior da lista para 

possibilitar ao usuário saber quais documentos do nodo fazem parte do resultado da 

pesquisa. Por exemplo, a primeira e quarta linha da Figura 4.18, informam que os 

respectivos documentos se encontram no nodo 55. Navegando sobre o mapa e 

clicando no nodo 55, é mostrada uma página com esses dois documentos 

localizados na parte superior da tabela destacados com linha na cor amarela e os 

outros documentos pertencentes ao nodo aparecem logo depois, conforme Figura 

4.20. 
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Figura 4.20: Documentos destacados. 

                                                                   

4.7. Retreinamento do Mapa 

É possível realizar o retreinamento do mapa, utilizando a tela de treinamento 

conforme Figura 4.21. Ao selecionar a opção “retreinar” o sistema utilizará como 

pesos iniciais os pesos gerados inicialmente no treinamento anterior. A tela é 

carregada com os valores que foram utilizados definidos para treinamento do mapa. 

 

 
Figura 4.21: Tela para retreinamento. 
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Essa tela foi construída tanto para realizar o treinamento como o 

retreinamento. Após confirmar os valores dos parâmetros para treinamento e clicar 

no botão ‘”Executar”, é exibido componente de autenticação para garantir que os 

treinamentos só possam ser realizados por usuários autorizados. Clicando no botão 

“Confirmar” será a realizada a comunicação com o Java SOMToolbox para dar início 

ao retreinamento. Após realizar o retreinamento, será gerado automaticamente o 

novo mapa para ser visualizado na página inicial do MTD-UFPE. Os treinamentos 

podem ser executados levando-se em conta o valor do erro médio de quantização, o 

qual tem seu último valor mostrado na tela. O valor do erro médio de quantização 

obtido para o mapa visualizado no MTD foi igual a 0.007445. 
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5. Conclusão e Trabalhos Futuros 

A seguir são apresentadas as conclusões, as contribuições da pesquisa 

desenvolvida e as sugestões para trabalhos futuros. 

5.1. Conclusão 

Este trabalho apresentou as atividades desenvolvidas, os resultados e 

melhorias proporcionadas ao Mapeador de Teses e Dissertações da UFPE(MTD-

UFPE), o qual é um Sistema de Recuperação de Informação baseado em mapa de 

documentos. As redes neurais do tipo Mapas Auto-Organizáveis apresentam 

recursos capazes de fornecer aos usuários uma interface intuitiva para a 

recuperação de informação. Os conceitos sobre as redes de Kohonen foram 

apresentados de modo a facilitar o entendimento do assunto abordado. 

Foi apresentada a ferramenta Java SOMToolbox, utilizada na construção de 

mapas auto-organizáveis, permitindo a formação dos grupos de teses e dissertações 

de acordo com as similaridades dos documentos. Foi apresentado o processo de 

funcionamento do Java SOMToolbox e também a estrutura obtida após a integração 

com o MTD-UFPE. A ferramenta propiciou a criação e treinamento do mapa com 

rapidez mesmo com um número bastante elevado de iterações. A ferramenta 

possibilita a formação de diversas visualizações que contribuem para o melhor 

entendimento do mapa produzido. 

Um problema identificado no uso desta ferramenta é que não há uma 

documentação que venha facilitar a utilização, pois esta ferramenta compreende um 

grande número de classes com pouquíssimas informações, as quais estão 

declaradas como comentários no código fonte, implicando em ter que dedicar um 

maior tempo para estudar o seu funcionamento a partir da implementação 

disponível. 

Este trabalho mostrou a utilidade de uma ferramenta computacional 

utilizando SOM para agrupamento de documentos textuais. O uso do tipo de rede 

neural SOM para a recuperação de informação apresenta grande potencial na 

classificação de documentos por facilitar a visualização de coleções de documentos 

e a similaridade dos documentos de acordo com o contexto através dos mapas de 

documentos. 
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A integração do Java SOMToolbox ao MTD-UFPE veio facilitar a realização 

do treinamento do mapa de documentos sobre a Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações da UFPE por possibilitar uma execução em um tempo 

consideravelmente baixo e por ser desempenhada diretamente na interface do MTD-

UFPE. A marcação dos nodos na interface de navegação sobre o mapa de 

documentos auxilia o usuário na busca de documentos conforme as palavras-chaves 

informadas pelo mesmo, pois são destacados os nodos que estão localizados os 

documentos que casam com a busca, permitindo que o usuário navegue pelos 

nodos correspondentes mais rapidamente e encontre os documentos que deseja. 

 

5.2. Contribuição 

Este trabalho contribui com a integração da ferramenta Java SOMToolbox 

ao sistema MTD-UFPE, visando o treinamento do mapa auto-organizável sobre a 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFPE. 

Outra contribuição foi a implementação da técnica de marcação dos nodos 

que melhorou a usabilidade do sistema, por possibilitar ao usuário mais uma forma 

de navegar rapidamente sobre o mapa e identificar as localizações dos documentos 

pesquisados.  

5.3. Trabalhos Futuros 

Como novos documentos serão inseridos futuramente ao sistema MTD-

UFPE será preciso definir critérios para a realização de treinamentos da rede SOM, 

seja por erro de quantização ou pela quantidade de documentos, tentando-se 

garantir que a rede adapte-se a novos documentos sem degenerar a representação 

dos documentos anteriormente assimilados (Freeman & Skapura 1991). 

Outro possível trabalho futuro é tornar o sistema padronizado, realizando o 

refatoramento de algumas telas do sistema MTD-UFPE para substituição da 

tecnologia JSP para JSF visando a padronização da tecnologia. 

Também pretende-se implementar a construção, navegação e consulta 

sobre hierarquia de mapas de documentos, permitindo a  criação de mapas de 

documentos num nível inferior  para  nodos  que contém  muitos documentos em um 

mapa no nível superior. 
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O processo de aperfeiçoamento precisa ser continuado para que outras 

pesquisas sobre sistemas de recuperação de informação com navegação sobre 

mapa de documentos possam ser realizadas, como por exemplo, a avaliação deste 

tipo de sistema por usuários. 

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


75 

 

Referências 
 

Alahakoon, D.; Halgamuge, S.; Srinivasan, B. Dynamic self-organizing map with 

controlled growth for knowledge discovery. IEEE Transactions on Neural Networks, v. 

11, n. 3, p. 601-614, 2000. 

 

Azcarraga, A. & Yap, T. SOM-Based Methodology for Building Large Text Archives. 

In Proceedings of DASFAA01, 2001, pp. 66-73. 

 

Braga, A. P.; Ludermir, T. B.; Carvalho, A. C. P. L. F.. Redes neurais artificiais : 

Teoria e aplicações. 2a edição. Rio de Janeiro: Ltc, 2000. 

 

Chen, H., Schuffels, C., Orwig, R. Internet categorization and search: a machine 

learning approach. Journal of Visual Communications and Image Representation, v. 

7, n. 1, 1996, p. 88-102. 

 

Corrêa, R. F. Sistemas Baseados em Mapas Auto-organizáveis para Organização 

Automática de Documentos Texto. Tese de Doutorado. Centro de Informática da 

UFPE, Recife, 2008. 

 

Correa, R. F.,  Pinheiro, B. F. Self-organizing maps applied to information retrieval of 

dissertations and theses from BDTD-UFPE. In: 2010 Brazilian Symposium on Neural 

Networks (SBRN 2010), 2010, São Bernardo do Campo-SP. Proc. of the 2010 

Brazilian Symposium on Neural Networks (SBRN 2010). Los Alamitos : IEEE 

Computer Society, 2010. ISBN:9780769542102. p. 31-36. 

 

Dittenbach, M., Merkl, D., Rauber, A. The Growing Hierarchical Self-Organizing Map. In: 

Amari, S.; Giles, C. L.; Gori, M.; Puri, V., eds. International Joint Conference on Neural 

Networks, Como, Italy: IEEE Computer Society, 2000, p. 15-19. 

 

Freeman, J. A. & Skapura, D. M. Neural Networks - Algorithms, Applications and 

Programming Techniques, Addisson Wesley, 1991. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


76 

 

Gospodnetic, O., Hatcher, E. Lucene in action: a guide to the Java search engine. 

Greenwich,USA, Manning, 2005. 

Haykin, S. Redes Neurais: princípios e prática. 2a edição. São Paulo: Bookman, 

2000. 

 

Haykin, S. Neural networks and learning machines.3. ed. Hamilton: Pearson, 2009. 

 

Honkela, T., Kaski, S., Lagus, K., Kohonen, T. Exploration of full-text databases with 

self-organizing maps. Proceedings of IEEE International Conference on Artificial 

Neural Networks (ICNN'96), v. I. Piscataway, NJ: IEEE Service Center, 1996, pp. 56-

61. 

 

Honkela, T., Kaski, S., Lagus, K., Kohonen, T. Newsgroup exploration with WEBSOM 

method and browsing interface. In: Report A32, Helsinki University of Technology, 

MD, Jan. 1996. 

 

IBICT. BDTD - Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Disponível em: 

<http:// http://bdtd.ibict.br/ >. Acesso em: 05 nov. 2013. 

 

Ichiki, H., Hagiwara, M., Nakagawa, N. Self-organizing multi-layer semantic maps. 

Proceedings of International Conference on Neural Networks, 1991, pp. 357-360. 

 

Kohonen, T. Self-organized formation of topologically correct feature maps. 

Biological Cybernetics, 43:59–69. 1982. 

 

Kohonen, T. Self-organization of very large document collections: State of the art. 

Proceedings of the 8th International Conference on Artificial Neural Networks 

(ICANN 98), v.1, 1998, pp. 65-74. 

 

Kohonen, T., Kaski, S., Lagus, K., Salojärvi, J., Honkela, J., Paatero, V., Saarela, A. 

Self Organization of a Massive Document Collection. IEEE Transaction on Neural 

Networks, v. 11, n. 3, May 2000, pp. 574-585. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
http://bdtd.ibict.br/


77 

 

Lagus, K., Kaski, S. Keyword selection method for characterizing text document 

maps. In Proceedings of ICANN99, Ninth International Conference on Artificial 

Neural Networks, v.1, 1999, pp. 371-376. 

 

Lesteven, S., Poinçot, P., Murtagh, Neural Networks and Information Extraction in 

Astronomical Information Retrieval, Vistas in Astronomy, v. 40, n. 3, 1996, pp.395-

400. 

 

Lesteven, S., Poinçot, P., Murtagh, F. Visual Exploration of Astronomical Documents. 

Astronomical Data Analysis Software and Systems X, ASP Conference Proceedings 

Series, v. 238, 2001, pp. 78-81. 

 

Lin, X., Soergel, D., Marchionini, G. A self-organizing semantic map for information 

retrieval. Proceedings of the Fourteenth Annual International ACM/SIGIR Conference 

on Research and Development in Information Retrieval, 1991, pp. 262-269. 

 

Mayer, R., Merkl, D., and Rauber, A., “Mnemonic SOMs: Recognizable Shapes for 

Self-Organizing Maps,” in Proceedings of the Fifth Workshop on Self-Organizing 

Maps (WSOM’05), M. Cottrell, Ed., Paris, France, September 5–8 2005, pp. 131–

138. 

 

Meireles, M. R. G. Categorização de Documentos a Partir de Suas Citações: Um 

Método Baseado em Redes Neurais Artificiais, 2012. 

 

Merkl, D. & Rauber, A. Document classification with unsupervised artificial neural 

networks. In F. Crestani, & G. Pasi (Eds.), Soft computing in information retrieval. 

Wurzburg, Wien: Physica-Verlag, 2000, pp.102-121. 

 

Pampalk, E., Rauber, A., Merkl, D. Content-based organization and visualization of 

music archives. pages 570–579. ACM, 2002. 

 

Poinçot, P., Lesteven, S., Murtagh, F. A spatial user interface to the astronomical 

literature. Astronomy and Astrophysics Supplement Series, v. 130, 1998, pp. 183-

191. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


78 

 

 

Poinçot, P., Lesteven, S., Murtagh, F. Maps of Information Spaces: Assessments 

from Astronomy. Journal of the American Society for Information Science, v. 51, 

2000, pp. 1081-1089. 

 

Porter, M. An Algorithm for suffix stripping. Program. v.14, n.3, 1980, pp.130-137. 

 

Rauber, A., Merkl, D. & Dittenbach, M. The growing hierarchical self-organizing map: 

exploratory analysis of high-dimensional data. IEEE Transactions on Neural 

Networks, v.13, 2002, pp. 1331-1341. 

 

Rauber, A. & Bina, H.“‘Andreas, Rauber’? Conference pages are over there, German 

documents on the lower left …”: an “old-fashioned” approach to Web search results 

visualization. Proceedings of the 11th international workshop on database and expert 

systems applications, 2000, pp.615-619. 

 

Robredo, J. Documentação de hoje e de amanhã: uma abordagem revisitada e 

contemporânea da Ciência da Informação e de suas aplicações biblioteconômicas, 

documentárias, arquivísticas e museológicas. 4.ed. rev. ampl. Brasília: Edição de 

autor, 2005. 

 

Roussinov, Dmitri & Chen, Hsinchun. A Scalable Selforganizing Map Algorithm for 

Textual Classification: A Neural Network Approach to Thesaurus Generation. 

Communication and Cognition in Artificial Intelligence Journal (CC-AI), v. 15, n. 1-2, 

1998, pp. 81-111. 

 

Ultsch., A. “Self-Organizing Neural Networks for Visualization and Classification”. In: 

O. Opitz et al. (Eds). Information and Classification, pp.301-306. Springer: Berlin. 

1993. 

 

Vargas, E. C., Recuperação de Informação por Similaridade utilizando Técnicas 

Inteligentes, 2004, pp. 8. Tese de Doutorado. Instituto de Ciências Matemáticas e de 

Computação, USP, São Carlos, SP. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


79 

 

Yates, R. B.; Neto, B. R. Modern Information Retrieval. 1. ed. New York: Addison-
Wesley, 1998. 
 

Zuchini, M. H. Aplicações de Mapas Auto-Organizáveis em Mineração de Dados e 

Recuperação de Informação. Dissertação de mestrado. Universidade Estadual de 

Campinas, Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação. Campinas, SP: 

2003. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

