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O que é aprendizagem?



Definição

Aprendizagem é qualquer processo por meio 
do qual um sistema melhora sua 
performance a partir da experiência

Herbert Simon



Aplicação
• Taggeamento de classe de palavras
• Detecção de tópico
• Análise de sentimentos
• Tipificação ontológica e rotulação de papel semântico
• Reconhecimento de fala
• Parsing
• Detecção de plágio
• Tradução



Tipologia
• Aprendizagem supervisionada
• Qualquer técnica que gere um mapeamento funcional de inputs para 

um conjunto fixo de etiquetas (o output desejado).
• Aprendizagem não-supervisionada
• Qualquer técnica que tente achar estrutura para um input composto de 

um conjunto de de dados não-etiquetados.
• Aprendizagem semi-supervisionada
• Qualquer técnica que gere um mapeamento funcional de inputs 

compostos tanto por dados etiquetados quanto não etiquetados, uma 
combinação dos dois tipos anteriores.



Antes de começar

• Seleção de Traços (features): quais traços presentes no 
dataset são relevantes para a aprendizagem?

• Traços de n-gram
• Traços dependentes de estrutura
• Traços dependentes de anotação



Definindo uma tarefa de 
aprendizagem



Tarefa de Aprendizagem

Aprendizagem envolve melhorar em uma
tarefa T com relação a uma métrica P e com 
base em uma experiência E.

Tom Mitchell



Passos para a definição de uma 
tarefa de aprendizagem
1. Escolha a experiência de treinamento
2. Identifique a função alvo (o que o sistema vai aprender)
3. Escolha como representar a função alvo
4. Escolha o algoritmo de aprendizagem que inferirá a função 

alvo a partir da experiência fornecida
5. Avalie os resultados segundo a métrica de performance 

escolhida



Algoritmos para 
aprendizagem 
supervisionada





Classificadores
• Na sua forma mais básica, é uma função que toma com input 

um conjunto de traços e gera como output uma classe de 

etiquetas associada com esses traços.

• O objetivo de uma tarefa de classificação é o de distribuir 

corretamente uma coleção de entidades em categorias.

• Ex.: spam vs. ham; análise de sentimentos



Árvore de decisão
• Mais intuitivo dos algoritmos classificadores, ou, uma espécie 

de formalização do jogo de 20 perguntas
• Árvore invertida que classifica instâncias de um conjunto de 

dados que os classifica árvore abaixo, da raiz às folhas
• Cada nó da árvore é uma questão do tipo sim-não
• Ex.: vide próximo slide





Naïve Bayes
• Uma tarefa de classificação é a associação de uma categoria 

ou classe a um input

• f: X à C

• O que pode ser visto como uma probabilidade condicional

• P (C|X)

• Ou como uma probabilidade condicional de traços de X

• p (C | XF1, ..., XFn)



Naïve Bayes
• Que pode ser calculada segundo o Teorema de Bayes
• ! " # = % # " %(')

%())

• *+,-./0+/ = 1234546768589 : 5;<92632
9=68ê;?65

• ! @ XF1, ..., XFn = % XF1, ..., XFn @ %(A)
%(XF1, ..., XFn)

• Se a evidência é constante, logo...
• P(C| XF1, ..., XFn) ∝ P(XF1, ..., XFn|C)P(C)

• Mas, se assumirmos que cada traço é condicionalmente 
independente dos outros...
• P(XF1, ..., XFn|C) ∝ P(C) ∏6DE

; !(FG0|@)



Naïve Bayes
• Como comparar as hipóteses de classificação com os dados?

• Hipótese MAP (maximum a posteriori)

• Probabilidade maximizada resultante da aplicação do classificador 

Bayesiano

• Exemplo: p. 153-155



Entropia Máxima
• Semelhante ao Naïve Bayes, porém, sem a presunção da 

independência dos traços entre si
• Pelo contrário, MaxEnt pressupõe que, caso não haja evidência 

em contrário, os dados estejam distribuídos uniformemente 
pelas possíveis categorias a serem extraídas do conjunto de 
dados



Indução Sequencial
• Utilizada quando se quer inferir a probabilidade de uma 

sequência de etiquetas que sejam best-fit para os elementos de 

uma sequência

• Baseada em traços: a sequência é transformada em um vetor de 

traços e o vetor é classificado usando-se classificadores 

convencionais. 

• Ex.: n-grams

• Baseada em modelo: um modelo inerente da distribuição probabilística 

da sequência é construído e um classificador sequencial computa a 

distribuição probabilística das possíveis etiquetas associadas aos 

elementos da sequênicia.

• Ex.: HMM – Hidden Markov Model



Algoritmos para 
aprendizagem não-
supervisionada



Clustering (Aglomeração)
• O objetivo de uma tarefa de clustering é o de encontrar 

agrupamentos naturais no conjunto de dados, com base 
exclusivamente em propriedades dos elementos no conjunto.
• Tipologia:

• Exclusivo
• Sobreposto
• Hierárquico
• Probabilístico



Algoritmos para 
aprendizagem semi-
supervisionada



Métodos híbridos
• Aprendizagem transdutiva: nenhuma regra geral é inferida para 

determinar o classificador. As etiquetas a serem aplicadas aos 
dados não rotulados são inferidas na fase de treinamento.
• Aprendizagem indutiva: há uma regra geral para o classificador 

que é inferida a partir dos dados. Tal regra é utilizada para 
rotular os dados não rotulados
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