
Term weighting:  
outras ideias 
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Term Weighting 
i Diversas são as abordagens. Vamos discutir algumas 

ideias mais simples, porém conhecidas. 
i Abordagens 

4 Pesos binários (já vimos) 
4 Frequência (já vimos) 

i Normalizado ou não 
4 TF-IDF (já vimos) 
4 Probabilístico (já vimos) 
4 Term discrimination model 
4 Relação sinal-ruído (vem da Teoria da Informação) 



tf x idf 
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		 Doc	1	 Doc	2	 Doc	3	 Doc	4	 Doc	5	 Doc	6	 		 df	 idf	=	log2(N/df)	
T1	 0	 2	 4	 0	 1	 0	 		 3	 1.00	
T2	 1	 3	 0	 0	 0	 2	 		 3	 1.00	
T3	 0	 1	 0	 2	 0	 0	 		 2	 1.58	
T4	 3	 0	 1	 5	 4	 0	 		 4	 0.58	
T5	 0	 4	 0	 0	 0	 1	 		 2	 1.58	
T6	 2	 7	 2	 1	 3	 0	 		 5	 0.26	
T7	 1	 0	 0	 5	 5	 1	 		 4	 0.58	
T8	 0	 1	 1	 0	 0	 3	 		 3	 1.00	

		 Doc	1	 Doc	2	 Doc	3	 Doc	4	 Doc	5	 Doc	6	
T1	 0.00	 2.00	 4.00	 0.00	 1.00	 0.00	
T2	 1.00	 3.00	 0.00	 0.00	 0.00	 2.00	
T3	 0.00	 1.58	 0.00	 3.17	 0.00	 0.00	
T4	 1.75	 0.00	 0.58	 2.92	 2.34	 0.00	
T5	 0.00	 6.34	 0.00	 0.00	 0.00	 1.58	
T6	 0.53	 1.84	 0.53	 0.26	 0.79	 0.00	
T7	 0.58	 0.00	 0.00	 2.92	 2.92	 0.58	
T8	 0.00	 1.00	 1.00	 0.00	 0.00	 3.00	

Após cálculo do tf-idf (freq x idf, ou seja, sem normalização) 



Outras formas de calcular o TF.IDF  

i Muitos sistemas de IR usam pesos distintos para o 
documento e para a consulta. 

i Uma forma bem comum é fazer: 
4 Documento: log(tf), sem idf, e normalização (norma) 
4 Consulta: log(tf), idf, sem normalização 
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Term Discrimination Model 
i Usa-se o mesmo vetor de representação do documento como 

fonte para o modelo 
4 O que acontece se removermos um dos termos usados como dimensão 

no espaço vetorial? 
4 Se mudar significativamente a média da similaridade entre os 

documentos, então a palavra é um bom discriminante.   
4 Caso contrário, a palavra não é tão útil para diferenciar os documentos, 

então poderia ter seu peso reduzido.  
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Term Discrimination 
i Calculando a similaridade média (N documentos) 

sim(D1,D2) = similaridade entre D1 and D2 
 
 
 

i Melhor calcular AVG-SIM como: 
4 Calcule o centróide D* (Sum(vectores) / N) 

4 Então: 

sim
N

sim D Di j
i j

= ∑12 ( , )
,

  simk = sim  quando tk  é removido

∑=
i

i DDsim
N

sim ),(1 *

Computacionalmente caro 
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Term Discrimination 
i Valor do discriminante e dos pesos dos termos 

i Calculando os pesos 
4 O novo peso é calculado como peso anterior (neste caso, estamos 

usando como peso anterior apenas o TF) multiplicado pelo 
discriminante. 

disc sim simk k= −

kikik disctfw ×=

disck > 0 ==> tk é um bom discriminante 
disck < 0 ==> tk é um discriminante ruim 
disck = 0 ==> tk é indiferente para as consultas 
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Exemplo 

  simk = sim  após remover tk  

docs t1 t2 t3
D1 10 1 0
D2 9 2 10
D3 8 1 1
D4 8 1 50
D5 19 2 15
D6 9 2 0
D* 10.50 1.50 12.67

Sim() com o Centróide
sim(D1,D*) 0,641
sim(D2,D*) 0,998
sim(D3,D*) 0,731
sim(D4,D*) 0,859
sim(D5,D*) 0,978
sim(D6,D*) 0,640
AVG-SIM 0,808

sim1(D1,D*) 0.118 sim2(D1,D*) 0.638 sim3(D1,D*) 0.999
sim1(D2,D*) 0.997 sim2(D2,D*) 0.999 sim3(D2,D*) 0.997
sim1(D3,D*) 0.785 sim2(D3,D*) 0.729 sim3(D3,D*) 1.000
sim1(D4,D*) 0.995 sim2(D4,D*) 0.861 sim3(D4,D*) 1.000
sim1(D5,D*) 1.000 sim2(D5,D*) 0.978 sim3(D5,D*) 0.999
sim1(D6,D*) 0.118 sim2(D6,D*) 0.638 sim3(D6,D*) 0.997

SIM1 0.669 SIM2 0.807 SIM3 0.999

Normalização com a norma 

Atenção: D* para cada  SIMk é computado com apenas dois termos 

∑=
i

i DDsim
N

sim ),(1 *
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Exemplo 

disc sim simk k= −

Termo disck
t1 -0,139
t2 -0,001
t3 0,191

t1 t2 t3
D1 -1,392 -0,001 0,000
D2 -1,253 -0,002 1,908
D3 -1,114 -0,001 0,191
D4 -1,114 -0,001 9,538
D5 -2,645 -0,002 2,861
D6 -1,253 -0,002 0,000

Novos pesos para t1, t2 e t3

A tabela mostra que t1 tende a ser um 
discriminante ruim, enquanto t3 é um 
bom discriminante. Os novos pesos 
irão refletir o valor do discriminante 
desses termos. Para que os pesos finais 
não sejam negativos, pode-se fazer 
outras normalizações, caso tenha 
interesse. 

kikik disctfw ×=
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Relação sinal-ruído 
i Baseado no trabalho de Shannon na década de 40 (Teoria da 

Informação) 
4 Desenvolveu um modelo de comunicação de mensagens através de um 

canal ruidoso. 
4 Objetivo é identificar uma codificação de mensagens que é mais robusta 

em relação ao canal com ruído 
i Entropia (H) 

4 Quantifica a quantidade de incerteza envolvida no valor de uma variável 
(ou processo) aleatória. 

4 É usado como uma “medição da quantidade informação”  
4 H(Cara x Coroa) < H(dado 6 faces) 

i Quantas perguntas precisa fazer para prever a saída desse processo? 
i Lembra do Huffman??? 

4 Shannon usou a entropia para medir o ganho de informação média e ruído 
definido como seu inverso 
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Relação sinal-ruído 

pk = Prob(termo k ocorre no documento i) = tfik / tfk 

Infok = - pk log pk 
Noisek = - pk log (1/pk) 
 
 
 
 

w tf SIGNALik ik k= × Novo peso do termo k no 
documento i 

log( )k k kSIGNAL tf NOISE= +

Usa-se log em base 2 ou e (vamos usar 2) 

- log logik ik
k k

i i k k

tf tfAVG INFO p p
tf tf

⎛ ⎞
= − ⋅ = − ⋅ ⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ ∑

NOISE é a negação de  
AVG-INFO, então 
apenas apenas um dos 
dois precisa ser 
computador. 

log(1/ ) logik k
k k k

i i k ik

tf tfNOISE p p
tf tf

⎛ ⎞
= − = − ⋅ ⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ ∑
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Exemplo 

pk = tfik / tfk 

Esta é a “entropia” do termo k na sua coleção 

docs t1 t2 t3
D1 10 1 1
D2 9 2 10
D3 8 1 1
D4 8 1 50
D5 19 2 15
D6 9 2 1
tf k 63 9 78

Prob t1 Prob t2 Prob t3 Info (t1 ) Info (t2 ) Info (t3 )

0.159 0.111 0.013 0.421 0.352 0.081

0.143 0.222 0.128 0.401 0.482 0.380

0.127 0.111 0.013 0.378 0.352 0.081

0.127 0.111 0.641 0.378 0.352 0.411

0.302 0.222 0.192 0.522 0.482 0.457

0.143 0.222 0.013 0.401 0.482 0.081

AVG-INFO 2.501 2.503 1.490

Por definição, se o termo k 
não está presente no 
documento, então 
assumimos Info(k) = 0 
para esse documento. 
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Exemplo 

-kNOISE AVG INFO= −

w tf SIGNALik ik k= ×
O novo peso do termo k  
no document i 

log( )k k kSIGNAL tf NOISE= +

Term AVG-INFO NOISE SIGNAL
t1 2.501 -2.501 3.476
t2 2.503 -2.503 0.667
t3 1.490 -1.490 4.795

docs Weight t1 Weight t2 Weight t3
D1 34.760 0.667 4.795
D2 31.284 1.333 47.951
D3 27.808 0.667 4.795
D4 27.808 0.667 239.753
D5 66.044 1.333 71.926
D6 31.284 1.333 4.795

De novo, pode-se normalizar para ter valores em [0,1] 



Indexação:  
outras ideias 
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Índice invertido 
i Um índice invertido é uma estrutura de dados que guarda 

posting lists 
4 Cada posting list está associado a um (ou mais) termos do vocabulário e guarda 

os identificadores dos documentos que contém o termo, além de conjuntos de 
informações sobre o documento (lista de posições do termo no doc, TF, etc). 

i Diversas são as estruturas para indexar as posting lists 
4  Hash 
4  ABB 
4  B/B*/B+ 
4  Tries 
4  Skip lists 
4  … 
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Hash 
i h(Ti) = posição do termo na tabela 

i Pró: rápido! 

i Contra: 
4 Não permite variações (currículo x curriculum) 
4 Somente busca exata  

i Não permite busca por prefixo (curric*) 

4 E se o vocabulário mudar?  
i Refaz tudo novamente! 
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Árvores 
i Busca mais lenta que em tabelas hash 
i O(log M) se a árvore for balanceada 
i É caro balancear ABB 

4 Árvores B resolvem esse problema 
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Tries 
i R-way tries (radix tries ou prefix tries): Uma chave associada a 

um nó é inferida a partir da posição do nó na árvore 

i Permite busca por prefixos 
4 Todos os descendentes de um nó possuem prefixo em comum 
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Tries 
i R-way tries (radix tries ou prefix tries): Uma chave associada a 

um nó é inferida a partir da posição do nó na árvore 

i Permite busca por prefixos 
4 Todos os descendentes de um nó possuem prefixo em comum 
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Problemas ao processar posting lists 
i As listas podem ser enormes, com milhares de entradas 
i Ao realizar consultas com conjunções, por exemplo, é necessário 

pesquisar os documentos em duas ou mais listas. 
i Pode-se usar (não excludente) 

4 Double binary search algorithm 
4 Skiplists 

i Com CPUs muito rápidas, talvez skiplists não sejam mais 
tão úteis 
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Exemplo de skiplist 
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Buscas com coringas (wildcards) 
i Como buscar curric*? 

4 Para trie, é banal 
4 E para árvores? 

i Como buscar *culum?  
4 Na trie, pode-se criar um novo índice…  

i Como buscar cur*culum? 
4 Podemos separar em cur* AND *culum 

i Mas é caro… 
4 Usar permterm indexes 

i Rotacionar o termo e encaixar cada variação no índice 
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Permterm index 
i Para o termo hello, temos: 

i Para buscar hel*o, faremos: search( o$hel ) 
i O índice vai crescer, é claro...  
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N-gram index 
i Mais eficiente que permterm indexes. 
i Enumere todos os n-grams de um documento: 

i Faça um índice invertido com os k-gram 
4 Por exemplo, com 3-gram: 
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N-gram index 
i Teremos 2 índices em uso 

4 O índice invertido de termos 
4 O índice invertido com n-grams 
 

i Ao buscar hel* o que faremos? 
4 Buscar: $h AND he AND el 

i Porém, podemos ter falsos positivos: heel 

i Comparando 
4 N-gram index é mais eficiente em termos de espaço 
4 Permterm index não gera falsos negativos (não precisa de postfiltering) 
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Otimização de processamento de índice 
i Ao criar o índice, a abordagem ler_termo+inserir é ineficiente 

i Para melhoria, sugere-se 
4 quebrar todos os documentos em palavras 
4 ordenar em memória secundária essa listagem 
4 criar as posting lists para cada termo 
4  indexar 

i Esse processo pode ser paralelizado e método mais comum 
é o MapReduce 



MapReduce 
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Índice invertido no MapReduce 

i Rodar usando: 
4 Hadoop 
4 Amazon Elastic MapReduce (AMR) 
4 Google Cloud Dataproc 
4 Python mrjob (pode rodar localmente tb) 
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