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1 Objetivos

O objetivo deste trabalhóe verificar a aplicabili-
dade de uma técnica de aprendizado de máquina ñao-
supervisionada na identificação de perfis de usuários,
provendo informaç̃ao útil para a customização de
serviços da Internet. Em particular, o maior interesse
deste trabalhóe construir modelos de comunidade/perfis
[1] que representam padrões de uso de serviços que po-
dem ser associados̀a diferentes tipos de usuários que
acessam sites de laboratórios de pesquisa.

2 Método

O método utilizado neste trabalho consiste de três eta-
pas: (1) a partir das informações contidas nos arquivos
delog é formado o conjunto de exemplos de treinamento
para o algoritmo de aprendizado. Esta etapa consiste em
extrair IP, data e URL de cada acesso realizado. Agru-
par os acessos em seções. Onde, cada seção corresponde
a um conjunto de acessos realizados a partir do mesmo
IP e dentro de uma faixa de tempo (i.e., 30 ou 60 mi-
nutos). Cada exemplo corresponde a uma seção e des-
creve a interaç̃ao que o usúario teve com o site; (2) Apli-
car sobre o conjunto de treinamento criado o algoritmo
COBWEB1, e; (3) Analisar o cluster hierárquico com o
intuito de definir as comunidades/perfis e os seus res-
pectivos padr̃oes de comportamento.

3 Resultados

Nos experimentos realizados foram utilizados dados de
acesso correspondentesà tr̂es meses. Como resultado
do processo de transformação dos arquivos delogs no
conjunto de treinamento, obteu-se 1138 exemplos. Para
este conjunto de treinamento foi encontrado uma hie-
rarquia com 789clusters. No segundo ńıvel da hierar-

1O COBWEB [2] é um algoritmo incremental que executa uma
busca para obter umclusterhieŕarquico

quia formaram-se doisclusters. No primeiro cluster,
com 676 objetos, identificou-se um comportamento si-
milar ao das pessoas que visitam o site e acessam todas
as ṕaginas do site tentando conhecer mais sobre o grupo
de pesquisa. No outrocluster, o comportamento identi-
ficado foi o de acesso diretoà ṕaginas especı́ficas do site
(i.e., tutoriais).

4 Consideraç̃oes Finais

Apesar dos padrões de comportamento encontrados nos
experimentos ñao serem muito significativos, acredita-se
que a utilizaç̃ao do ḿetodo mencionado neste trabalho
fornece informaç̃oes mais ricas do comportamento do
usúario do que apenas análise estatı́stica de um serviço
- como normalmentée feito. Além disso, acredita-se
que é posśıvel utilizar os padr̃oes encontrados para a
definiç̃ao de esteréotipos. A maior dificuldade encon-
trada para realização deste trabalho foi a análise dos
resultados. Infelizmente o resultado retornado pelo al-
goritmo COBWEB não é t̃ao claro como a literatura in-
forma. O trabalho de identificação de padr̃oes acaba
se transformando em um trabalho que exige um grande
esforço manual. Para os próximos trabalhośe sugerido
a adiç̃ao de uma etapa de interpretação da hierarquia de
clusters. Esta interpretação pode ser feita de maneira
autoḿatica utilizando algum algoritmo de aprendizado
indutivo.
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