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RESUMO
A riqueza de informações disponível em blogs, sites pessoais e redes sociais
e as possibilidades que podem ser geradas a partir da utilização desse conteúdo,
estão cada vez mais aparentes. Essa gama de informações geradas a partir dessas
fontes de dados aumenta a cada dia, no entanto, apesar de disponíveis
gratuitamente, a recuperação e análise manual delas é, por vezes, inviável. Para
que esse processo de recuperação e análise possa ser automatizado existem
algumas técnicas, como as de mineração de dados. Neste projeto, é proposto um
modelo de processo detalhando as etapas da mineração de dados em redes sociais.
O modelo é desenvolvido através de estudo e prática do processo de mineração de
dados, são considerados os pontos positivos e negativos de diferentes abordagens e
as maneiras que se complementam. O modelo tem como foco principal a extração
de opiniões dos dados recuperados utilizando algoritmos de análise de sentimentos.
Espera-se como resultado um modelo de extração e mineração de dados, que possa
ser reutilizado e adaptado para diferentes domínios e áreas. A validação desse
modelo será realizada através de um estudo de caso aplicado ao Facebook,
considerando as informações geradas pelos usuários ao escrever ou curtir
postagens e páginas.
Palavras-chave: Mineração de dados. Análise de sentimentos. Redes
sociais.

ABSTRACT
The wealth of information available in blogs, personal websites and social
networks and the possibilities that can be created from utilizing this content are
increasingly apparent. This scale of information generated from these data sources
increases each day, however, despise available freely, their recovery and manual
analysis is, sometimes, impracticable. There are some techniques that can
automatize this process of extraction and analysis, such as data mining. A process
model detailing the steps of data mining in social networks is proposed in this project.
The model is developed through study and practice of the data mining process,
advantages and drawbacks of multiple methods are considered and the ways that
they complement each other. The model has as main focus the extraction of opinions
from the recovered data utilizing sentiment analysis algorithms. It is expected as
result a model of extraction and data mining that can be reused and adapted to
different domains and areas. The validation of this model will be realized through a
case study applied to Facebook, considering information generated by the users
while writing or liking posts and pages.
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1. INTRODUÇÃO
A

quantidade

de

dados

disponíveis

na

Internet

está

expandindo

exponencialmente, sendo que muitas dessas informações estão disponíveis na
forma de textos e posts em redes sociais como o Twitter e o Facebook. As pessoas
frequentemente expõem livremente suas opiniões e pensamentos nessas redes
sociais, tornando possível a extração e processamento desses dados de forma a
transformá-los em informações e conhecimento. Pesquisas de intenção de votos,
aceitação de produtos e mapeamento de perfis de usuários são alguns exemplos de
informações que podem ser obtidas em uma rede social.
Nesse contexto várias técnicas de extração de dados de redes sociais foram
criadas, algumas disponibilizadas pelas próprias redes sociais na forma de APIs. Se
tornou comum a aplicação de algoritmos de mineração de dados, ou data mining,
nesses conjuntos de dados originados em redes sociais, sendo um dos objetivos a
realização de análise de sentimentos ou mineração de opiniões nesses dados.
No entanto, ainda existem muitas dúvidas relacionadas a mineração de dados
em redes sociais, às formas que essas técnicas podem ser utilizadas e que
vantagens elas podem trazer. Essas dúvidas podem ir desde a definição dos
objetivos de um processo de mineração de dados, escolha da rede social e extração
desses dados até a configuração e aplicação de algoritmos de data mining.
Porém essas técnicas são utilizadas em um fluxo que pode ser padronizado
até certo ponto, simplificando sua aplicação. Apesar das particularidades de cada
domínio ou área, o processo de mineração em redes sociais frequentemente segue
algumas etapas que podem ser apresentadas na forma de um modelo adaptável e
reutilizável em diferentes cenários.
Dessa forma o objetivo geral deste trabalho é o desenvolvimento de um
modelo de processo de extração e mineração de dados de redes sociais que possa
servir como base para futuros projetos com esse fim. Os objetivos específicos são:
(1) apresentar um modelo das etapas envolvidas na extração de dados de redes
sociais, (2) citar e definir ferramentas e técnicas de extração e transformação de

8
dados de redes sociais, (3) descrever os passos que estão envolvidos no uso de
algoritmos de mineração de dados e análise de sentimentos e sua aplicação aos
dados extraídos e (4) validar o modelo proposto através de experimentos práticos.
O modelo proposto pode simplificar e padronizar a iniciação na área de
mineração de dados em redes sociais, permitindo que pessoas interessadas nessa
área gastem menos tempo entendendo seu fluxo e diferentes abordagens. Sendo
adaptável para diversos cenários, o modelo ainda é flexível o suficiente para ser
utilizado em qualquer rede social, independente dos objetivos do processo de
mineração de dados.
Este trabalho está estruturado em 6 capítulos além dessa introdução. No
Capítulo 2 são apresentados os conceitos básicos envolvidos no processo de
mineração de dados de redes sociais e análise de sentimentos. Em seguida, no
Capítulo 3, alguns trabalhos relacionados são citados e comparados com o presente
trabalho. O modelo de mineração de dados em si é definido e explicado no Capítulo
4, seguido, no Capítulo 5, de dois experimentos que têm o intuito de validar o
modelo proposto. Por fim as conclusões do autor e as referências bibliográficas são
apresentadas nos Capítulos 6 e 7 respectivamente.
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2. CONCEITOS BÁSICOS
Nesse capítulo são apresentados os conceitos de mineração de dados e dos
algoritmos de classificação e de associação, que são vistos nesse trabalho. Nessas
seções também é apresentado o funcionamento dos algoritmos Bayesianos e
Apriori, que são utilizados para as etapas de classificação e associação
respectivamente. Em seguida são expostos os conceitos de análise de sentimentos
e classificação de opiniões, utilizados durante todo o trabalho. Por fim é feita uma
introdução ao conceito de WebCrawlers, técnica que foi utilizada como forma de
extração complementar de dados no presente projeto.
2.1. Mineração de dados
Segundo THEARLING [13] mineração de dados, ou data mining, é “A
extração automatizada de informações preditivas escondidas em bases de dados”,
uma tecnologia com grande potencial para auxiliar a detecção das informações mais
importantes contidas em grandes quantidades de dados. As ferramentas de
mineração de dados são capazes de detectar padrões de comportamentos futuros,
permitindo a tomada de decisões proativas, influenciadas pelo conhecimento.
Ainda de acordo com THEARLING [13] questões estratégicas que
tradicionalmente demandariam extensas análises manuais podem ser respondidas
através da mineração de dados. Entre as técnicas de data mining estão os
algoritmos de classificação, clusterização e associação; sendo que neste trabalho
serão utilizados apenas algoritmos de classificação e associação.
2.1.1. Classificação
Estes algoritmos permitem a classificação de dados ou entidades em classes
predefinidas, sendo que a maioria deles envolve a necessidade de um conjunto de
treinamento previamente classificado de forma manual. Com base nesse conjunto os
algoritmos determinam parâmetros e regras de classificação que podem ser
utilizados para determinar automaticamente as classes de outros dados ou
entidades semelhantes aos que foram utilizados para treinamento. O algoritmo de
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classificação utilizado no presente projeto é o Nayve Bayes, ou classificador
bayesiano.
Nayve Bayes
Um dos tipos mais comuns de algoritmos de classificação é o classificador
Nayve Bayes, PICHILIANI [7] afirma que “esse algoritmo tem como objetivo calcular
a probabilidade que uma amostra desconhecida pertença a cada uma das classes
possíveis, ou seja, predizer a classe mais provável. Este tipo de predição é chamado
de classificação estatística, pois é completamente baseada em probabilidades”.
Como é baseado em probabilidade e estatística, esse algoritmo requer um
conjunto de dados prévio que já esteja classificado, também chamado de conjunto
de treinamento, por esse motivo ele é considerado um algoritmo de mineração de
dados supervisionado. Em alguns casos, como na análise de sentimentos, é comum
que esse conjunto de treinamento deva ser gerado manualmente. PICHILIANI [7]
separa o algoritmo em alguns passos principais: inicialmente são calculadas as
probabilidades de cada classe, esse cálculo é feito dividindo-se o número de
instâncias de cada classe pelo total de instâncias. Em seguida é feito o cálculo das
probabilidades da amostra desconhecida, cada valor de cada atributo têm sua
probabilidade calculada para cada classe.
Finalmente deve-se calcular as probabilidades da amostra que o algoritmo
está classificando, como descreve PICHILIANI [7] “as probabilidades calculadas
para os valores da amostra desconhecida de uma mesma classe são multiplicadas.
Em seguida, o valor obtido é multiplicado pela probabilidade da classe calculada no
primeiro passo.” Após isso o algoritmo retorna a classe com a maior probabilidade
de conter a amostra que está sendo classificada.
Esse foi o algoritmo desenvolvido por BARBER em [9], segundo ele os
algoritmos bayesianos são simples, fáceis de programar e bastante eficientes. Mas
são considerados “ingênuos” por funcionarem baseados em contagem de palavras,
não sendo considerada a relação entre uma e outra, o que sabemos não estar
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correto em um cenário real. Apesar disso essa característica simplificou muito o
desenvolvimento para BARBER [9].
O algoritmo bayesiano, apesar de simples, tinha uma precisão razoável,
sendo melhorada por ZAMBONINI em [8]. O autor citado tinha a necessidade de
classificar documentos do Twitter em “positivo” ou “negativo” e partiu das classes
desenvolvidas por BARBER [9]. ZAMBONINI [8] utilizou a técnica de remoção de
ruídos, que consiste em remover palavras irrelevantes dos documentos. Isso provou
ser uma tarefa trabalhosa, já que o autor teve que gerar, de forma manual, uma lista
de “ruídos”, ou seja, palavras que poderiam ser removidas dos documentos sem
afetar sua semântica, mas que levou a uma melhora substancial no desempenho do
algoritmo.
2.1.2. Associação
De acordo com MENZIES E HU [31] algoritmos de associação realizam
buscas em bases de dados à procura de atributos que sejam frequentemente
encontrados juntos. SCHUNEIDER (2004, p. 9) define que “A tarefa de associação
tem o intuito de identificar associações entre registros de dados, que, de alguma
maneira, estão ou devem estar relacionados”.
Duas métricas estão diretamente associadas à execução dos algoritmos de
associação, suporte e confiança. Conforme explicado em [31] o suporte sup(X) de
um conjunto X é definido como a proporção de transações da base de dados que
contém esse conjunto. Também em [31] é definido que a confiança pode ser
interpretada como uma estimativa de probabilidade. Por exemplo, dada uma regra
de associação (X → Y) confiança é a quantidade de registros que suportam essa
regra dividida pela quantidade de registros que suportam X, ou seja conf(X → Y) =
sup(X → Y)/sup(X).
Apriori
Segundo SCHUNEIDER (2004, p. 10) “O algoritmo Apriori é um dos mais
conhecidos para mineração por regras de associação”. O autor explica seu
funcionamento da seguinte forma:
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O algoritmo emprega busca em profundidade e gera conjuntos de
itens candidatos (padrões) de k elementos a partir de conjuntos de
itens de k − 1 elementos. Os padrões não frequentes são eliminados.
Toda a base de dados é rastreada e os conjuntos de itens frequentes
são obtidos a partir dos conjuntos de itens candidatos.
(SCHUNEIDER 2004, p. 10).

2.2. Análise de sentimentos
Análise de sentimentos é um tipo de mineração de dados que têm como foco
principal a opinião das pessoas. De acordo com WESTERKI [2], análise de
sentimentos, ou mineração de opiniões, pode ser definida da seguinte forma:
“mineração de opinião, ou análise de sentimentos, é uma tentativa de obter
vantagens da vasta quantidade de conteúdo gerado pelos usuários. Ela utiliza poder
de processamento computacional para formalizar o conhecimento obtido da opinião
dos usuários e analisá-lo para futuro reuso”. Em outras palavras é uma forma de
automatizar o processo de recuperação e avaliação da opinião dos usuários de
determinado produto ou serviço, trazendo resultados que indicam o grau de
aceitação dos mesmos.
As técnicas de análise de sentimentos não são perfeitas e estão sujeitas a
erros, no entanto, OGNEVA [12] cita um argumento interessante: a autora afirma
que, de acordo com sua experiência, os humanos só concordam cerca de 79% do
tempo, ou seja, apesar de uma taxa de acerto de 80% em um algoritmo de análise
de sentimentos parecer baixa, esta taxa pode ser tão precisa quanto uma análise
manual.
De acordo com GRIMES [4] o objetivo é criar inteligência de mercado, para
identificar problemas e oportunidades e entender a voz do consumidor. O uso da
análise de sentimentos pode estender o alcance das empresas, diminuir custos e
melhorar o tempo de reação ao lidar com estratégias de marketing. Mas, conforme
GRIMES exemplifica em [5], esse é apenas um dos usos da análise de sentimentos,
o uso dessa tecnologia poderia ser muito útil em campanhas políticas, permitindo
acompanhar a intenção de voto dos eleitores e identificar que fatores consideram
mais importantes na hora de escolher um político. Também em [5] GRIMES é citado
que a utilização da análise de sentimentos pode trazer benefícios à análise de
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mercado, permitindo aos usuários detectar brechas e oportunidades. Por exemplo, a
percepção de grande interesse das pessoas em determinado produto ou serviço
pode justificar investimentos nessa área. GRIMES [5] ainda cita um último exemplo,
o uso da análise de sentimentos por grandes empresas para realização de
pesquisas de satisfação dos próprios empregados, saber o que seus funcionários
estão pensando sobre a empresa pode ser uma informação muito valiosa.
2.2.1. Classificação das opiniões
Segundo WESTERKI [2], uma característica notável do conteúdo gerado
pelos usuários é sua diversidade e desordem textual, o estilo de escrita varia muito
de um autor para o outro, mesmo dentro de um único domínio ou assunto. Muitas
vezes as opiniões são expressas em linguagem informal, com gírias ou até erros de
escrita. Tendo isso em mente WESTERKI [2] apresenta algumas formas de
classificar e formalizar os textos que serão descritas a seguir.
Tipos de avaliação
Existem duas formas principais de expressar sentimentos: opinião direta ou
comparações. No primeiro caso geralmente temos um objeto ou uma característica
do objeto associado a um adjetivo (Exemplo: “a tela do celular que comprei é
ótima”), já no segundo, geralmente temos dois objetos envolvendo algum tipo de
relação entre eles (Exemplo: “A câmera do celular X é melhor que a do celular Y”).
Tipos de Contexto
Existe uma grande diferença entre aplicar algoritmos de análise em textos
extraídos de um fórum ou de um post do Twitter. Cada modelo de análise de
sentimentos deve, durante a definição do domínio, definir de onde recuperará os
textos para a análise, um modelo otimizado para documentos com revisões técnicas
de um produto não terá o mesmo desempenho quando aplicado a um documento do
Twitter. Em outras palavras, contextos diferentes requerem configurações e até
algoritmos diferentes.
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Nível de Interesse
As opiniões podem ser expressas em diferentes níveis de detalhe, sendo que
podemos encontrar um post inteiro detalhando a experiência do usuário com um
produto ou apenas uma pequena parte do documento rapidamente citando essa
interação. Esse fator é bastante relevante na classificação do texto em positivo ou
negativo, já que é necessário julgar quais sentenças dentro de um mesmo
documento referenciam cada objeto ou característica.
Formato das Expressões
Dependendo do local onde as pessoas compartilham suas opiniões elas
tendem a se expressar de formas diferentes. Podemos ter, no mesmo tópico,
usuários se expressando utilizando abreviações ou sentenças curtas e outros com
as frases inteiras.
Tipos de vocabulário
É possível expressar a mesma opinião de várias formas diferentes, utilizando
palavras que referenciem diretamente o sujeito da sentença (Exemplo: “eu acho
esse produto ruim”) ou envolvendo mais emoções (Exemplo: “Eu adoro a forma que
esse produto funciona”). Outro exemplo seria a existência de opiniões de forma
implícita, por exemplo, na sentença: “esse telefone cabe exatamente no meu bolso”
há um sentimento positivo em relação ao tamanho do telefone, mesmo que isso não
esteja explícito na frase.
2.3. WebCrawlers
Na definição de SHAH [14] webcrawlers, também conhecidos como web
spiders ou web robots, são programas ou scripts automatizados que navegam na
internet de forma metódica e automatizada. SHAH [14] explica que os crawlers são
muito utilizados por mecanismos de busca para manter dados atualizados. Os
webcrawlers criam cópias de todas as páginas que visitam para que possam ser
indexadas por esses mecanismos e também para obtenção de tipos específicos de
informações das páginas da web, como a obtenção de listas de endereços de email.
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Em [15] os autores apresentam as redes sociais como gigantescas fontes de
dados e explicam como os crawlers podem ser utilizados para obtenção dessas
informações. Segundo eles os dados encontrados nas redes sociais são bem
diferentes das páginas comuns, sendo geralmente bem estruturados pois é comum
que sejam gerados automaticamente. Dessa forma, podemos ter bastante certeza
do tipo de informações que iremos encontrar ao utilizar um crawler em uma página
pessoal de uma rede social.
No artigo apresentado em [15] os autores utilizam como exemplo o eBay e
demonstram como podem obter o ID, data de registro, localização e outros dados
pessoais, além disso exemplificam como geralmente é possível obter links para
acessar outros usuários, sendo possível mapear uma rede de conexões entre os
usuários da rede social.
Cientes das possibilidades de extração de dados das redes sociais os
técnicos responsáveis por elas criaram alguns mecanismos de defesa como é
apresentado em [16]: “o Facebook irá detectar atividades como adicionar amigos ou
enviar mensagens muito rapidamente, exigindo que o usuário responda um
CAPCHA para poder resumir suas atividades” e em [17]: “os operadores de redes
sociais tipicamente limitam a taxa em que um único endereço ip ou usuário da rede
social consegue visualizar outros perfis de forma a desencorajar a coleta de grandes
volumes de dados”. Ainda assim frear a extração automatizada de dados é uma
tarefa difícil que está motivando o desenvolvimento de ferramentas e técnicas
específicas, como o Genie [17].
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3. TRABALHOS CORRELATOS
Neste capítulo alguns trabalhos relacionados à análise de sentimentos e/ou
mineração de dados em redes sociais são apresentados, também são levantadas
similaridades e diferenças entre esses trabalhos e o presente projeto.
3.1. Extração de Conhecimento e Análise Visual de Redes Sociais
De acordo com os autores o objetivo do artigo “Extração de Conhecimento e
Análise Visual de Redes Sociais” [22] é apresentar uma visão geral dos problemas
envolvidos na área de descoberta de conhecimento e visualização de informações
em redes sociais, contemplando a especificação de um processo para análise de
conhecimento e visualização de dados de redes sociais.
Os autores dividem esse processo em algumas etapas que se assemelham
muito às que são apresentadas no presente projeto, de acordo com os autores
essas etapas são: (1) Gerenciamento de Dados – especificação de uma estrutura de
dados adequada para gerenciar os dados da rede social em memória e
armazenamento em meio físico; (2) Descoberta de Conhecimento – especificação
de técnicas de mineração de dados, como predição e descrição, a fim de descobrir
conhecimento implícito e futuro das redes sociais; (3) Aprendizagem de Máquina –
em conjunto com as técnicas de descoberta de conhecimento, este componente
atua racionalmente no ambiente com o objetivo de incrementar o desempenho em
tarefas futuras; (4) Técnicas de Visualização – técnicas de visualização de
informações que permitem a análise visual e interativa das redes sociais apoiadas
pelos (e contribuindo para) processos de descoberta de conhecimento e
aprendizagem de máquina.
Em seguida é apresentado um estudo de caso que exemplifica o modelo
teórico proposto pelos autores, semelhante à estrutura utilizada nesse projeto. De
acordo com os autores do artigo o estudo de caso realizado tem como base a
análise da relação de coautorias entre pesquisadores, medida através da publicação
de artigos científicos. As técnicas explicadas pelos autores são utilizadas neste
contexto, tendo como resultado uma estrutura de grafos para visualização. Em
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seguida, os autores finalizam o estudo de caso com alguns questionamentos, de
acordo com eles “umas poucas questões de um cenário mais amplo de análise de
coautorias”. Sendo que alguns desses questionamentos ainda estavam sendo
investigados no momento de escrita do artigo, sendo necessárias, segundo os
autores, alternativas para a visualização e análise de dados temporais, a fim de
obter subsídios para responder os questionamentos apresentados no artigo.
Os autores concluem o artigo apresentando alguns desafios, cenários e
oportunidades relacionados aos processos de análise de dados de redes sociais,
reforçando a importância de técnicas apropriadas para gerenciamento de dados e
descoberta de conhecimento, de acordo com eles: “Técnicas apropriadas para
gerenciamento de dados e descoberta de conhecimento são fundamentais para de
forma a permitir não só o armazenamento das informações de forma adequada
como a extração de dados relevantes”.
3.2. Máquina de aprendizado extremo aplicada à análise de sentimentos
A monografia “Máquina de aprendizado extremo aplicada à análise de
sentimentos” [26] se assemelha à esse projeto por também tratar da aplicação de
técnicas de inteligência computacional em conjuntos de dados originados da
Internet. O maior diferencial é que ABREU [26] têm como objetivo do seu trabalho a
avaliação de um método diferente das técnicas mais convencionais de inteligência
computacional, como as que foram utilizadas nesse projeto. Esse método é
conhecido por “Máquina de Aprendizado Extremo (ELM)”.
De acordo com o autor as técnicas convencionais que utilizam redes neurais
artiﬁciais e support vector machines (SVMs) possuem algumas limitações, como:
lentidão de aprendizagem, intervenção humana não trivial e/ou baixa escalabilidade
computacional. O autor afirma que, quando comparada com os métodos de
inteligência computacional, ELM provê uma melhor performance de generalização
em um tempo muito mais rápido, sem que seja necessária intervenção humana.
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Também é objetivo de ABREU [26] a realização de uma análise quantitativa e
qualitativa do método ELM, bem como um comparativo entre esse método e os
métodos SVM, KNN E MLP para análise de sentimentos e mineração de opinião.
O autor inicia a monografia apresentando uma série de técnicas e conceitos
relacionados à análise de sentimentos porém, de forma diferente deste trabalho. Em
sua monografia ABREU [26] tem um interesse maior no funcionamento das técnicas
e formas de melhorá-las, enquanto o objetivo principal desse trabalho é exemplificar
o uso dessas técnicas e a obtenção de dados para alimentá-las. Na monografia de
ABREU [26] a apresentação dessas técnicas é mais detalhada e o autor chega a
apresentar detalhes das funções matemáticas por trás delas.
A seguir algumas dificuldades envolvidas no uso das técnicas mais comuns
de análise de sentimentos são apresentadas, algumas bastante semelhantes às
enfrentadas nesse trabalho, como a grande necessidade de intervenção humana na
configuração e utilização dos algoritmos de análise de sentimentos e mineração de
dados. Após a apresentação dessas dificuldades o autor explica o funcionamento
do método ELM e suas vantagens em relações às soluções mais comuns. Segundo
o autor o ELM tem demonstrado grande potencial para resolver problemas de
classificação e regressão, semelhante aos que são apresentados nesse trabalho.
Por fim o autor conclui a monografia listando as vantagens e suas conclusões
a respeito da técnica ELM, assim como algumas desvantagens como a carência de
referencial, difícil modelagem matemática e implementação não trivial. Nem a
performance dos algoritmos nem a minimização da etapa de treinamento eram
objetivos desse trabalho, considerando esses fatores e as desvantagens
apresentadas por ABREU [26] essa técnica não foi utilizada.
3.3. Análise de sentimentos e mineração de links em uma rede de coocorrência de hashtags
ALEM [27] define como objetivo dessa monografia “avaliar os conceitos de
Mineração de Opiniões e assortatividade sendo aplicados em uma rede real
montada a partir da co-ocorrência de hashtags em mensagens no Twitter”. Esse

19
objetivo apresenta algumas similaridades com o que é apresentado nesse
documento, principalmente por também tratar de análise de sentimentos de
mineração de dados aplicados em redes sociais, no caso de ALEM [27] no Twitter.
Semelhante ao trabalho de ABREU [26], ALEM [27] também avaliou um
método diferente dos tradicionais para realizar a análise de sentimentos. Esse
método utiliza o conceito de Classificação Coletiva, que cria uma rede entre as
entidades que estão sendo classificadas, diferente de um classificador como o que é
utilizado nesse projeto, que considera cada instância de forma independente.
Inicialmente os conceitos de Análise de Sentimentos e de Classificação
Coletiva são apresentados na monografia “Análise de sentimentos e mineração de
links em uma rede de co-ocorrência de hashtags”. O autor cita a desvantagem das
técnicas mais comuns de Análise de Sentimentos em considerar cada instância de
forma isolada e levanta as diferenças de um processo envolvendo Classificação
Coletiva.
O processo estudado por ALEM [27] se inicia de forma semelhante ao que é
utilizado nesse projeto, com uma etapa de classificação local, utilizando os atributos
da própria entidade. Esse método se diferencia na etapa seguinte, onde a Mineração
de Links é utilizada. Nessa etapa todos os vizinhos de cada entidade são
considerados e influenciam na classificação uns dos outros, sendo que ALEM [27]
utilizou as hashtags do Twitter para determinar os vizinhos de cada entidade.
Em seguida é apresentada uma etapa de montagem da rede, realizada
através de uma API do Twiiter, semelhante à utilizada nesse projeto. Nessa etapa o
autor detalha os passos para coleta e transformação de tweets contendo pelo menos
uma dentre vinte hashtags alvo definidas por ele.
Semelhante aos algoritmos utilizados nesse projeto, ABREU [27] também
precisou de instâncias previamente classificadas para realizar os testes e avaliação
do método envolvendo Classificação Coletiva. Diferente do exemplo apresentado
nesse projeto, o autor optou por utilizar classificadores automáticos, não realizando
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nenhuma classificação manual, para isso ABREU [27] utilizou as técnicas de
classificação baseada em palavras-chave e classificação baseada em estimativas.
A técnica de baseada em palavras-chave classifica os tweets comparando
suas hashtags com uma lista de palavras com polaridade pré-definida. Essa técnica
tem algumas similaridades com o funcionamento de um classificador bayesiano,
como o que é utilizado nesse projeto, dado que ambos atribuem polaridades às
palavras para então classificar o texto como um todo. Porém, como é apresentado
no desenvolvimento desse projeto, o classificador bayesiano não trabalha com uma
lista de palavras previamente classificadas, mas sim com um conjunto de instâncias
de treino semelhante ao que será classificado. Os resultados dessa primeira
classificação foram utilizados então para treinamento de um algoritmo de
classificação baseada em estimativas. Esse método é baseado em uma Support
Vector Machine (SVM).
Utilizando as instâncias coletadas utilizando a API do Twitter e as instâncias
previamente classificadas pelos algoritmos de classificação baseada em palavraschave e classificação baseada em estimativas o autor apresenta uma etapa de
experimentação, onde os resultados da técnica de análise de sentimentos utilizando
classificação coletiva são apresentados. Através desses experimentos ALEM [27]
conclui

que

os

algoritmos

de

classificação

coletiva

“conseguem

superar

significativamente os algoritmos de estado-da-arte para análise de sentimentos que
consideram os nós de forma independente”.
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4. MODELO DE PROCESSO DE COLETA E MINERAÇÃO DE DADOS
O processo de mineração de dados em redes sociais pode ser dividido nas
seguintes etapas: “definição dos objetivos”, “definição da rede social”, “extração de
dados”, “transformação dos dados”, “escolha e aplicação de algoritmos” e
“unificação e avaliação dos resultados”, conforme a Figura 1, apresentada a seguir.
Figura 1 -

Mineração de dados em redes sociais.

Fonte: Elaborada pelo autor.
O processo se inicia com algumas atividades relacionadas à definição de
objetivos e fontes de dados e à extração e transformação dessas informações.
4.1. Definição dos objetivos e da rede social
Apesar de simples, essas etapas são fundamentais e impactam em todo o
processo de mineração de dados. Cada rede social possui características e foco em
aspectos diferentes. Por exemplo, se o objetivo da mineração for recuperar
informações relacionadas a times de futebol, a escolha do LinkedIn pode não ser
uma boa opção. Nesse contexto é importante definir os objetivos da mineração,
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sendo possível fazer isso tentando responder algumas perguntas simples, como:
que informações queremos descobrir ou qual é o público alvo dessa pesquisa. Uma
vez definidos os objetivos é mais fácil escolher uma rede social adequada para
servir como fonte de dados.
Ao escolher uma rede social como fonte de dados também deve se levar em
consideração a facilidade de acesso à esses dados, sendo que algumas redes
sociais fornecem APIs que podem facilitar sua extração. A inexistência de APIs não
é um fator que impossibilita o uso de uma rede social específica mas é algo que
deve ser considerado quando o projeto de mineração de dados tiver uma
expectativa de retorno rápido.
4.2. Extração e transformação de dados
Após definidos os objetivos e fontes de dados do processo de mineração de
dados inicia-se a parte de extração e transformação. Conforme citado anteriormente,
algumas redes sociais possuem APIs que auxiliam a recuperação de suas
informações. Geralmente esse tipo de ferramenta simplifica e facilita a tarefa de
extração, mas, por vezes, os dados obtidos dessa forma não são suficientes. Isso
ocorre porque as redes sociais limitam a quantidade de informações disponibilizadas
através dessas APIs. O motivo está relacionado a questões de privacidade e
segurança das informações dos usuários. Nem sempre é interessante que uma rede
social disponibilize dados pessoais de forma fácil e, principalmente, sem a
autorização explícita dos seus usuários.
Enquanto teoricamente seria possível coletar as informações que são
limitadas através de APIs manualmente, seus custos geralmente tornam esta opção
inviável em cenários reais. Uma técnica que pode ser utilizada para contornar essa
adversidade é o uso de WebCrawlers. É possível programar um robô que acesse as
páginas das redes sociais e faça essa coleta de forma automatizada. Considerando
que algumas redes sociais programam mecanismos de segurança contra
WebCrawlers, esta solução não é tão rápida quanto o uso de uma API da própria
rede social para esse tipo de tarefa mas, em muitos casos, traz uma riqueza maior
de informações.
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A implementação e parametrização de um WebCrawler não é uma tarefa
trivial, são necessários conhecimentos de programação que vão além dos
necessários para utilizar uma API. Existe também um esforço de manutenção do
WebCrawler uma vez que modificações estruturais nas redes sociais são bastante
comuns. Porém, esse gasto de implementação e manutenção é geralmente uma
fração dos custos de um processo de coleta manual, além de ser uma solução
reutilizável. No caso de uma coleta de dados esporádica isso pode ser muito valioso,
sendo possível extrair vários conjuntos de dados em períodos diferentes sendo
necessárias apenas pequenas adaptações na estrutura do WebCrawler.
Cada rede social possui um formato para exibição de suas informações,
enquanto é possível utilizar o mesmo formato de dados da rede social, é
recomendada a criação de um formato próprio simplificado e orientado aos objetivos
da mineração de dados, possivelmente contendo apenas os campos relevantes para
atingir os objetivos definidos. Outra motivação é que a extração pode ocorrer em
várias etapas ou períodos diferentes. A criação de uma estrutura de dados própria
evita problemas com possíveis alterações no formato dos dados por parte da rede
social.
As etapas de extração e transformação dos dados ocorrem de forma iterativa
principalmente nos casos em que há a necessidade de extração de dados através
de formas complementares, como um WebCrawler. As informações são extraídas e
transformadas várias vezes até que o conjunto de dados chegue a um estado
adequado para continuar o processo. Como decidir se este estado chegou vai variar
de projeto para projeto, uma forma é a utilização de metas, por exemplo: a extração
e transformação deve se repetir até que uma quantidade pré-definida de registros
seja obtida ou até que tenha sido possível obter alguns dados mínimos sobre cada
usuário.
4.3. Escolha e aplicação dos algoritmos
Esta etapa está diretamente relacionada aos objetivos e redes sociais
utilizadas como fontes de dados do projeto de mineração. Cada algoritmo de
mineração de dados tem características específicas, sendo que algumas opções são
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melhores para certos modelos de dados que outros. A escolha dos algoritmos deve
ser realizada após as duas primeiras etapas para evitar que os algoritmos
escolhidos influenciem nos objetivos e fontes do projeto. Estes devem afetar a
escolha dos algoritmos e nunca o contrário, se o algoritmo escolhido não é capaz de
processar os dados para atingir os objetivos então torna-se necessária a escolha de
algoritmos alternativos.
Tendo isso em mente cada algoritmo tem entradas e saídas diferentes. Nesta
etapa é necessário levantar pontos positivos e negativos de cada um e as
possibilidades de interação entre eles, bem como formas de unificar seus resultados
para obtenção de informações. É interessante visualizar os algoritmos como um
conjunto de técnicas com um objetivo em comum e não como ferramentas isoladas,
estas escolhas são fundamentais para o sucesso de um projeto de mineração de
dados.
Os modelos de utilização dos algoritmos de classificação e associação
apresentados a seguir estão de acordo com os algoritmos utilizados no presente
trabalho, um classificador bayesiano para a etapa de classificação e o algoritmo
Apriori para a etapa de associação. Sendo assim, existem técnicas de mineração de
dados que não se encaixam totalmente nesse modelo. Um exemplo são algoritmos
de classificação que não utilizam instâncias de treinamento.
4.3.1. Algoritmos de classificação
Conforme explicado no Capítulo 2, no contexto de mineração em redes
sociais é comum a utilização de algoritmos de classificação para análise de
sentimentos ou para definir se um post está ou não relacionado a um assunto
específico. Muitas APIs de redes sociais recebem uma palavra como parâmetro de
entrada e retornam todo o conteúdo que contenha essa palavra. Nem sempre esse
termo de entrada possui um único significado, sendo possível a utilização dos
algoritmos de classificação para definir se o conteúdo extraído de uma rede social
realmente está relacionado ao objetivo da mineração.
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Sendo assim, antes da utilização de um algoritmo de classificação é
necessário definir as possíveis classes resultado da execução do algoritmo. Por
exemplo, se o algoritmo fará a classificação em “positivo” e “negativo” ou
“relacionado” e “não relacionado”. Após isso o processo de utilização dos algoritmos
de classificação pode ser dividido em alguns passos, conforme apresentado na
Figura 2. Esses passos são a “transformação dos dados”, “classificação manual” e
“avaliação”. Os “dados para treino” e “dados para teste” representam conjuntos de
instâncias gerados a partir da etapa de classificação manual.
Figura 2 Processo de execução do algoritmo de classificação nos experimentos
realizados

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Transformação dos dados
O objetivo dessa etapa é a adaptação do modelo de dados extraído para que
possa ser processado pelos algoritmos de classificação. Cada algoritmo possui um
conjunto de dados de entrada próprio. Esses dados de entrada possuem
características como formato dos arquivos, tipos de dados suportados, tamanho
máximo, etc.
Os dados utilizados nos algoritmos de classificação são geralmente
compostos por poucos atributos, no caso do presente trabalho um texto que será
classificado e um atributo representando a classe daquele texto, sendo que esse
valor é desconhecido exceto nas instâncias classificadas manualmente.
Classificação manual
Esta etapa consiste da separação e classificação manual de uma fração dos
dados extraídos nas etapas anteriores para o treinamento e teste do algoritmo. A
utilização de um conjunto de treino é obrigatória nos classificadores bayesianos.
Porém o conjunto de teste têm apenas a função de avaliar a precisão de um
algoritmo, o que o torna opcional.
O formato desses dois conjuntos de dados é igual, porém existe uma
diferença ao definir as instâncias utilizadas em cada um. De acordo com os
experimentos conduzidos por WEI e DUNBRACK JR [34] a utilização de um conjunto
de treinamento balanceado gerou a melhor taxa de acerto. Ou seja, é importante
que exista um equilíbrio na quantidade de instâncias de cada classe no conjunto de
dados de treino. Para treinar um classificador que utilize duas classes é interessante
que metade das instâncias de treino pertença a cada classe. No caso de um
classificador bayesiano isso evita que o algoritmo associe uma quantidade maior de
palavras a uma classe do que a outra, o que geraria uma tendência para a classe
que recebeu mais instâncias de treino. Já no conjunto de dados de teste é indicado
que a proporção seja o mais parecida possível com o conjunto original, gerando um
resultado mais próximo do que será obtido no cenário real.
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Execução e avaliação
Essas etapas são efetivamente a execução e validação dos resultados do
algoritmo. Caso tenha sido utilizado um conjunto de instâncias de treino a precisão
do classificador pode ser avaliada nesse momento. Se a precisão for insatisfatória,
pode ser possível obter maior precisão através da utilização de uma quantidade
maior de instâncias de treino ou de maior equilíbrio na quantidade de instâncias de
cada classe. Porém, conforme será visto no presente trabalho, a medida que a
precisão do algoritmo aumenta se torna cada vez mais difícil obter melhorias
significativas. É importante ter em mente que a precisão dos algoritmos
classificadores, em especial dos algoritmos bayesianos, dificilmente chegará a
100%.
4.3.2. Algoritmos de associação
Como pode ser visto na Figura 3, a utilização dos algoritmos de associação
pode ser dividida em etapas semelhantes às apresentadas nos algoritmos de
classificação. Nesses algoritmos a etapa de “classificação manual” é substituída pela
etapa de “parametrização”.
Figura 3 Processo de execução do algoritmo de associação nos experimentos
realizados

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Transformação dos dados
A estrutura dos dados utilizados em um algoritmo de associação é bem
diferente da que é utilizada nos algoritmos de classificação, geralmente contendo
uma grande quantidade de atributos, característica que será apresentada no
Capítulo 5. Porém, essa etapa têm o mesmo objetivo e funciona de forma bastante
semelhante à etapa de transformação de dados apresentada nos algoritmos de
classificação.
Parametrização
Essa etapa se assemelha à de classificação manual uma vez que seu objetivo
é a configuração do algoritmo e a escolha de opções de execução que podem
alterar significativamente seus resultados. Nos algoritmos de associação utilizados
no presente trabalho não existe conjunto de treinamento, mas existem parâmetros
como suporte mínimo, confiança mínima e quantidade máxima de regras de
associação. Esses parâmetros podem ser utilizados para definir qual o menor
percentual de suporte ou confiança que uma regra pode apresentar para ser
considerada pelo algoritmo.
Por exemplo, supondo um conjunto de dados contendo dez mil registros e
uma regra (X → Y). Ao definir suporte mínimo de 10% apenas as regras que
contiverem sup(X) >= 1000 serão consideradas. Ou seja, apenas as regras onde
existem pelo menos 1000 registros de acordo com a variável X. A mesma ideia se
aplica à confiança mínima, ao definir uma confiança mínima de 0,5 apenas as regras
onde sup(X → Y)/sup(X) >= 0,5 serão consideradas pelo algoritmo. Em outras
palavras, considerando 1000 registros de acordo com a variável X, pelo menos 500
devem estar de acordo com a regra (X → Y) para que esta seja considerada um
resultado válido.
Execução e avaliação
O objetivo dessa etapa se assemelha ao que é apresentado nos algoritmos
de classificação. Nesses algoritmos não existe conjunto de teste que auxilie a definir
se os resultados foram ou não satisfatórios, o que torna a avaliação mais complexa
que a de um algoritmo de classificação. A ideia é avaliar as regras geradas pelo
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algoritmo em busca de informações que possam auxiliar a atingir os objetivos do
processo de mineração. É comum a geração de regras de pouca utilidade, o que
pode gerar a necessidade de novas iterações, onde o passo de parametrização se
repete. A diminuição do suporte e da confiança ou simplesmente o aumento da
quantidade mínima de regras são alterações que podem ser feitas para tentar atingir
resultados melhores com a execução de um algoritmo de associação.
4.4. Unificação e avaliação dos resultados
Após a execução de cada algoritmo pode existir uma etapa de unificação,
onde os resultados de cada algoritmo podem ser integrados ou até preparados para
utilização na execução de outros algoritmos, processo que será exemplificado no
Capítulo 5.
Nessa etapa também ocorre a avaliação do processo de mineração de dados
como um todo, semelhante as etapas de avaliação que são apresentadas em cada
algoritmo. O objetivo é determinar se o conjunto de resultados obtidos com o
processo é suficiente para atender aos objetivos da mineração de dados. No caso
de resultados insatisfatórios é possível a retomada do processo a partir da etapa de
extração de dados, onde novos dados podem ser extraídos, processados e incluídos
nos resultados da mineração.
Nesse ponto também é possível que se chegue à conclusão que o processo
não atingirá os seus objetivos, fato que pode ser explicado por má definição dos
mesmos ou da rede social utilizada como fonte de dados, ou até pela inexistência de
dados suficientes para alcançar esses objetivos. Se o processo tiver êxito pode
ocorrer ainda uma etapa de consolidação dos resultados na forma de tabelas ou
gráficos.
4.5. Aplicação do modelo
O modelo apresentado nesse capítulo pode servir como base para projetos de
mineração aplicados à redes sociais, contendo os mais variados objetivos. Esse
modelo poderia ser aplicado ao Twitter para realizar pesquisas de intenção de votos
em uma eleição ou para verificar o nível de aprovação de determinado produto ou
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propaganda. Outra opção seria a aplicação dele em redes sociais como o Orkut,
Google+ ou Facebook para mapear conjuntos de interesses dos usuários de
determinado produto ou serviço, como determinar quais as bebidas preferidas dos
frequentadores de uma boate.
No Capítulo 5 será realizado um estudo de caso para validar o modelo
proposto, conforme será explicado a seguir, devido à grande popularidade,
quantidade de dados disponíveis e facilidade de acesso à esses dados o Facebook
é utilizado para esse estudo de caso.
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5. EXPERIMENTOS: MINERAÇÃO DE DADOS NO FACEBOOK
Dois experimentos distintos foram realizados com o objetivo de validar o
modelo de processo de extração e mineração de dados de redes sociais, proposto
no capítulo anterior. Esses experimentos foram denominados experimento de
mineração por tópicos e experimento de mineração por domínio de problema.
Apesar das similaridades na metodologia utilizada em cada experimento, eles se
diferenciam pela definição dos objetivos, sendo que o primeiro experimento trata da
obtenção de informações através do cruzamento de dados obtidos a partir de um
conjunto de termos genéricos e o segundo a partir de dados originados de um
domínio específico.
5.1. Definição dos objetivos e da rede social
O objetivo do experimento “mineração por tópicos” foi cruzar opiniões de
áreas e temas diferentes. Já o experimento “mineração por domínio de problema”
teve um objetivo bem menos abrangente: definir perfis e mapear padrões de
comportamento de pessoas que tivessem opiniões positivas sobre a rádio Atlântida
ou o evento “Planeta Atlântida”.
Devido à abrangência do experimento de mineração por tópicos existe
bastante flexibilidade quanto à escolha da fonte dos dados nesse experimento,
praticamente qualquer opção seria satisfatória. Essa flexibilidade não se aplica ao
experimento de mineração por domínio de problema, uma rede social como o
LinkedIn, voltada para assuntos profissionais, provavelmente conteria pouquíssimas
informações relacionadas à uma rádio ou a um evento musical.
Levando esses fatores em consideração, o Facebook foi escolhido como fonte
para ambos experimentos. Um dos motivos que justificou a escolha foi a grande
popularidade da rede social, que hoje é uma das mais acessadas do mundo,
contendo uma quantidade imensa de opiniões de diversos assuntos que puderam
ser utilizadas para atender as necessidades dos dois experimentos. Outro ponto
importante é a facilidade de acesso proporcionada pelo Facebook, que possui uma
API própria para acesso aos seus dados.
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O modelo de dados final utilizado para ambos experimentos é exibido de
forma simplificada na Figura 4.
Figura 4 -

Modelo de dados utilizado nos experimentos

Fonte: Elaborada pelo autor.

5.2. Extração e transformação
É apresentado nas próximas seções o processo de extração e transformação
de dados do Facebook. Durante esse processo ocorrem as etapas de aplicação dos
algoritmos de classificação e associação, explicadas posteriormente. Algumas
ferramentas específicas foram utilizadas durante cada etapa desse processo,
conforme exposto na Tabela 1.
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Tabela 1 Ferramentas utilizadas em cada etapa do processo de mineração de
dados.
Etapa
Extração inicial
Extração complementar
Classificação
Associação

Ferramenta
Mineração por tópicos
Mineração por domínio de
problema
Graph API
Graph API
WebCrawler com PHP Curl
WebCrawler com Selenium
Weka API
Weka API
Weka Explorer
Weka Explorer

Fonte: Elaborada pelo autor.
Durante a etapa de extração inicial é utilizada a Graph API, um WebService
fornecido pelos desenvolvedores do Facebook que permite acesso a algumas
informações e às suas funções básicas (postagens, “likes”). Os dados obtidos dessa
forma são adaptados para o padrão Arff, definido e utilizado pelo Weka, e são
aplicados algoritmos de classificação neles através da Weka API.
Os dados obtidos através da Graph API são considerados insuficientes em
ambos experimentos, por esse motivo inicia-se uma etapa de extração
complementar. WebCrawlers foram utilizados nessa etapa sendo que as técnicas
utilizadas

para

implementação

dos

WebCrawlers

são

diferentes.

Para

a

implementação do WebCrawler aplicado no experimento de mineração por tópicos
foi utilizada a biblioteca PHP Curl [21], que fornece uma API com funções para que o
robô possa interagir com a página alvo. Já no experimento de mineração por
domínio de problema a implementação do WebCrawler foi realizada com o Selenium
[24], uma ferramenta que automatiza o acesso a uma página como se estivesse
sendo realizado por um usuário.
Após a conclusão da etapa de extração complementar os dados são
novamente transformados para outro arquivo seguindo o padrão Arff, dessa vez são
utilizados pelo Weka Explorer para a execução de algoritmos de associação, sendo
essa a última etapa de transformação.
5.2.1. Extração inicial
A maioria das grandes redes sociais fornece ferramentas que facilitam o
acesso aos seus dados, no caso do Facebook, que foi o foco desse projeto, existe a
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Graph API [18]. As funcionalidades de recuperação de dados da Graph API foram
utilizadas em experimentos como ponto de partida.
A Graph API é frequentemente acessada com scripts escritos na linguagem
PHP, por esse motivo essa foi a linguagem de programação utilizada para a
extração inicial. A parte de extração de dados funciona como uma consulta SQL,
onde o usuário pode definir quais os campos de interesse e quais as condicionais
dessa busca. Também é possível definir o tipo de busca, o que decidirá se a
ferramenta buscará apenas por páginas ou postagens, por exemplo. Nessa etapa o
objetivo foi obter o máximo de postagens relacionadas a um termo específico
determinado previamente. Para isso foram definidos como parâmetro para a busca o
tipo “post” e um filtro específico para cada termo, dessa forma a busca retornou
apenas postagens que continham aquele termo.
Também era interessante para os experimentos a obtenção de informações
pessoais sobre o usuário que fez a postagem, tarefa que não foi possível através da
Graph API. Apesar de essas informações estarem disponíveis publicamente ao
acessar a página do usuário, o Facebook limita a quantidade de informações que
são disponibilizadas de forma automatizada através da API, isso é uma medida que
visa à segurança e privacidade dos usuários da ferramenta. Só foi possível acessar
os dados pessoais dos usuários através de um access token, ou seja, uma chave de
autenticação do Facebook. Para que esse token pudesse ser gerado foi necessário
desenvolver um aplicativo do Facebook, seguindo uma série de diretrizes e padrões
de qualidade definidos pela rede social. Dessa forma o usuário poderia autorizar o
aplicativo explicitamente a acessar seus dados, gerando o access token.
No contexto deste trabalho essa opção se tornou inviável para obtenção de
informações pessoais, pois não seria possível obter um volume considerável de
dados se os usuários precisassem autorizar a liberação das informações
explicitamente. Ainda foi possível utilizar a Graph API para recolher uma grande
quantidade de postagens, bem como o ID dos usuários que haviam postado, dado
que foi utilizado posteriormente na obtenção das informações pessoais e
complementares desses usuários.
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Os resultados das consultas são retornados de forma paginada, sendo que
cada página de resultados contém o endereço da próxima. Isso é utilizado para
limitar o tráfego de grandes quantidades de dados de uma vez e minimizar o
processamento nos servidores do Facebook. Nesse experimento a paginação
também foi utilizada para que a coleta pudesse ser encerrada e retomada do mesmo
ponto a qualquer momento. Isso permitiu retomar a extração sem duplicação de
dados sempre que houvesse uma parada temporária ou até uma queda de conexão,
mesmo quando a extração era retomada em dias diferentes.
Conforme os dados eram coletados eles foram armazenados para
processamento futuro, apesar de não ser imprescindível, foi utilizada uma base de
dados PostgreSQL para esse fim. Nessa base foram criadas tabelas para
“Usuários”, “Páginas” e “Categorias”, bem como um relacionamento entre as tabelas
de usuários e páginas, indicando as páginas em que cada usuário deu “like”.
O processo de extração inicial foi bastante parecido nos dois experimentos de
mineração de dados, sendo a principal diferença os termos de entrada utilizados
para a busca. No experimento de mineração por tópicos foram utilizados os termos
“viagem”, “iphone”, “samsung”, “pagode” e “sertanejo”, tratando de diversos assuntos
de domínios diferentes. Já para o experimento de mineração por domínio de
problema foram utilizados os termos “atlantida”, “atlântida”, “planeta atlantida” e
“planeta atlântida”, todos relacionados diretamente com o objetivo definido para esse
experimento de mineração. A Graph API não diferencia maiúsculas de minúsculas,
porém o uso ou não do acento circunflexo trouxe diferentes resultados.
No início do experimento de mineração por domínio de problema foi detectado
que algumas alterações haviam sido feitas na API de coleta de dados do Facebook.
Por isso foram necessários ajustes no código de extração inicial. Entre essas
alterações estava a redução no tempo de expiração do token de acesso da
ferramenta. Tornou-se necessário gerar o token novamente a cada duas horas,
sendo o acesso bloqueado caso isso não fosse feito.
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Outra diferença em relação ao primeiro experimento está relacionada a um
dos objetivos dessa coleta. Por se tratar de um evento (Planeta Atlântida) foi
realizada uma tentativa de consultar a Graph API em um período de 15 dias antes e
depois das datas em que ocorreu o evento. Isso se deve ao fato de ser mais comum
encontrar posts sobre um evento nos dias anteriores e logo após a sua ocorrência.
A API fornece os parâmetros de data “since” e “until”, que têm por objetivo
filtrar postagens que ocorram após a data informada em “since” e antes da data
informada no parâmetro “until”. Infelizmente, ao definir esses intervalos, a Graph API
não apresenta nenhum resultado. Após mais alguns testes ficou claro que a API não
traz nenhuma postagem que seja muito antiga. Esse comportamento não parece ser
intencional e já foi reportado como bug, porém sem previsão de correção.
Devido a essa falha na API a extração foi realizada sem parâmetros de data.
Nessa condição Graph API trouxe uma quantidade insuficiente de postagens de
diferentes usuários que continham as palavras utilizadas como termo de entrada.
Como o número de usuários coletados ficou abaixo do esperado foi realizada uma
nova consulta para coletar os ids de todos os usuários que deram “like” em alguma
das postagens coletadas, resultado em quantidade satisfatória de usuários únicos.
5.2.2. Transformação dos dados iniciais
O primeiro conjunto de algoritmos aplicados sobre os dados coletados foram
os algoritmos de classificação, a ferramenta escolhida para essa tarefa foi o Weka.
Essa ferramenta pode ser utilizada via API ou através de uma interface gráfica, o
Weka Explorer. Essas duas opções foram utilizadas em fases diferentes dos
experimentos. A maioria das ferramentas de inteligência artificial utiliza formatos
próprios para que possam trabalhar com os dados, além disso os algoritmos de
classificação escolhidos necessitam de um conjunto de dados de treino para que
possam ter resultados mais precisos.
Por esses motivos foi necessário transformar e adaptar os dados coletados. O
Weka utiliza o formato Arff (Attribute-Relation File Format) para trabalhar com seus
dados. Segundo a definição encontrada em [20], um arquivo arff é um arquivo de
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texto que descreve uma lista de instâncias que compartilham um conjunto de
atributos. Este formato foi desenvolvido pelo Machine Learning Project [28] no
departamento de Ciência da Computação da Universidade de Waikato para uso
especificamente com a ferramenta Weka. O formato consiste da declaração de
todos os atributos que são compartilhados pela lista de instâncias seguida dos
próprios valores, sendo que devem ser colocados um em cada linha, com seus
atributos separados por vírgulas.
Na base de dados existem apenas dois atributos por instância, o ID do
usuário e um texto com a postagem em si. Inicialmente esses dois campos foram
transferidos para arquivos Arff, bem como a lista de instâncias com seus respectivos
valores. Para isso foram utilizadas consultas SQL e expressões regulares simples,
criando um arquivo Arff correspondente aos dados extraídos anteriormente.
Para utilizar os algoritmos de classificação foi necessário ainda adicionar um
terceiro atributo ao arquivo Arff, o atributo criado foi chamado de “sentimento”,
possuindo três valores possíveis no experimento de mineração por tópicos: P
(positivo), N (negativo) e I (indiferente) e apenas dois valores possíveis no
experimento de mineração específico: P (positivo), N/I (negativo/não relacionado).
Esse é o atributo que foi efetivamente classificado pelo algoritmo.
Nos dois experimentos foi necessária a criação de um arquivo de treinamento,
contendo cerca de 10% dos dados coletados. Esse arquivo tem que ser classificado
manualmente e é utilizado como parâmetro de entrada na execução do algoritmo.
Utilizando esse arquivo como base o algoritmo é capaz de atribuir “pesos” a cada
palavra e, utilizando os pesos atribu efetivamente classificar as postagens.
No experimento de mineração por tópicos também foram separados dados
para criação de um arquivo de teste de precisão do algoritmo, esse também é
classificado manualmente e serve como parâmetro opcional para o algoritmo de
classificação. O algoritmo classifica esse conjunto de dados e, através de uma
comparação com o que foi classificado manualmente, informa sua taxa de precisão.
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No experimento de mineração por tópicos o resultado da classificação não foi
utilizado posteriormente no processo. Já no experimento de mineração por domínio
de problema o resultado do classificador foi fundamental para a conclusão do
processo. Como o objetivo desse experimento eram apenas os usuários com
opiniões positivas sobre a rádio Atlântida e o evento “Planeta Atlântida” foi possível
separar os usuários que estivessem de acordo com o objetivo da mineração por
domínio de problema através da utilização do classificador. Apenas esses usuários
foram utilizados nas etapas posteriores.
5.2.3. Extração complementar
Como a Graph API não permitiu a coleta de dados pessoais, foi necessário o
desenvolvimento de técnicas alternativas para coletar informações adicionais sobre
a lista de usuários obtidos inicialmente. Muitas dessas informações estão
disponíveis publicamente, porém, não são acessíveis através da API do Facebook.
Uma possibilidade seria a coleta manual dessas informações, porém com
grandes volumes de dados isso se torna rapidamente improdutivo e até inviável.
Dessa forma foi necessário automatizar essa coleta, essa é a etapa onde os
experimentos mais se diferenciam já que ambos utilizam WebCrawlers, porém
implementados utilizando tecnologias diferentes.
Utilizando o PHP Curl
O ponto de partida desse robô foi o id do perfil de um usuário, a partir dessa
informação o crawler é capaz de acessar a página pública do usuário e sua página
de interesses. Porém, praticamente nenhuma informação está disponível para
usuários não autenticados, dessa forma, o WebCrawler deveria se autenticar no
Facebook antes de poder coletar alguma informação.
Para que a autenticação fosse possível foi criado um usuário de teste do
Facebook, sem nenhum amigo ou conexão. Tendo a senha desse usuário como
parâmetro o WebCrawler acessa a página inicial do Facebook e define um Cookie
com seus dados de autenticação, simulando assim um login manual no sistema.
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Uma vez autenticado o robô tem acesso às páginas públicas de todos os
usuários que não definiram explicitamente que desejavam esconder essas
informações. Na página inicial dos perfis públicos encontram-se algumas das
informações que o robô pode coletar como: local de nascimento, local de trabalho,
local de estudo e local de moradia.
Diferente dos dados extraídos pela Graph API os dados obtidos dessa
maneira estão em forma de texto, o que requer processamento extra e conversão
em um formato tabulado. Para isso, o WebCrawler acessa as páginas e obtém seu
conteúdo HTML completo e, através do próprio código de estilo CSS e um conjunto
de expressões regulares, obtém as informações de interesse para o projeto. Por
exemplo: na época em que a extração dos dados foi realizada a estrutura utilizada
pelo Facebook seguia um padrão para exibir algumas das informações pessoais do
usuário. Esse padrão contém um prefixo que poderia ser, por exemplo, “Mora em”
para o local de moradia do usuário. Utilizando expressões regulares foi possível
extrair apenas os dados relevantes desses trechos, no caso de um usuário que
reside em Florianópolis, apenas o próprio nome da cidade.
Após essa coleta inicial o WebCrawler navega para a página de interesses do
usuário, onde uma abordagem semelhante foi utilizada para extrair o nome e a
categoria dos interesses desses usuários, por exemplo uma página dedicada a um
jogador de futebol na categoria atleta, A maior parte das informações é extraída
dessa página de interesses do usuário, pois aqui encontram-se todas as páginas
que o usuário já deu “like” ou “curtiu”, ou seja, todos os temas e assuntos pelos
quais o próprio usuário já demonstrou interesse.
Cada Interesse e sua respectiva categoria são exibidos em uma “div” com
uma classe CSS específica. Através de uma iteração por essas divs foi possível
isolar cada conjunto interesse/categoria e, em seguida, separar o nome da categoria
do nome do interesse, sendo ambos extraídos dessa forma.
A página de “likes” do Facebook apresenta os dados para o usuário de forma
paginada, conforme o usuário avança para o final da página eventos javascript são
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lançados para o servidor que retorna com os próximos “likes” do usuário. Ao acessar
a página com o crawler apenas os primeiros “likes” são retornados, durante essa
coleta não foi estudada uma forma de simular o evento de scroll para que o servidor
enviasse mais dados, dessa forma, apenas os primeiros “likes” de cada usuário
foram coletados.
Finalizando, esses dados foram associados ao ID dos seus usuários
correspondentes e armazenados de forma estruturada na base de dados. Dessa
forma puderam ser posteriormente utilizados no algoritmo de associação.
A abordagem utilizada para coleta desses dados, apesar de eficiente, é
bastante frágil, uma vez que pequenas alterações no código da página podem gerar
problemas na extração dos dados. Alguns meses após a criação das expressões
regulares já não há mais garantia de que elas ainda funcionem visto que o Facebook
realiza alterações frequentes de layout. Outro problema são as medidas de
segurança aplicadas pelo Facebook para evitar esse tipo de mineração de dados.
Enquanto não é possível detectar imediatamente se tratar de um robô, existem
alguns padrões de acesso de um crawler que se diferenciam do comportamento
humano, sendo o mais simples a quantidade de acessos em curtos períodos de
tempo.

Ao

detectar

um

comportamento

suspeito

o

Facebook

bloqueia

temporariamente o acesso daquele IP, esse tipo de segurança atrasa a coleta dos
dados.
Mesmo com essas adversidades a coleta de dados automatizada através de
um WebCrawler se mostrou muito mais eficiente que uma coleta manual. Existe um
trabalho de adaptação às mudanças de layout e preparação do WebCrawler para
que possa interagir com a página, mas o tempo investido é pequeno considerando
os retornos. Já os mecanismos de segurança ajudaram a retardar a extração dos
dados mas não foram capazes de impedi-la totalmente, em poucos dias foram
coletados dados pessoais da maioria dos usuários obtidos através da Graph API,
além de vinte mil “likes” em mais de quinhentas categorias diferentes.

41
Utilizando o Selenium
O experimento de mineração por domínio de problema ocorreu alguns meses
após o primeiro experimento, durante esse tempo o Facebook fez várias alterações
de layout, fazendo com que o WebCrawler desenvolvido anteriormente deixasse de
ser funcional. Isso reforça a volatilidade dessa estratégia, onde um WebCrawler
pode deixar de funcionar de um dia para o outro.
Uma grande falha na primeira coleta foi a impossibilidade de reproduzir o evento
javascript do Facebook onde ocorre a busca de mais “likes” de cada usuário, o que
acarretou em pouco cruzamento de dados. Sendo assim foi objetivo da etapa de
extração complementar no experimento de mineração por domínio de problema não
apenas a correção da técnica de extração complementar mas também seu
aprimoramento: adaptá-lo para que coletasse todos os “likes” de cada usuário.
Utilizando a ferramenta de inspeção embutida no navegador Google Chrome
foi possível identificar o evento javascript que requisita mais “likes” do servidor. Esse
evento retorna páginas conforme o usuário navega para baixo nas telas de “likes”,
porém ele funciona com uma série de parâmetros, aparentemente criptografados.
Após uma comparação dos eventos lançados para diferentes usuários e em
diferentes partes da página não foi possível detectar um padrão, tornando
impossível a reprodução correta dos parâmetros esperados pela função javascript.
Dessa forma foi impossível reproduzir o comportamento da página de “likes” do
Facebook utilizando o PHP Curl, o que motivou a procura de uma técnica alternativa.
O Selenium foi utilizado para suprir essa necessidade. Devido à forma que
essa ferramenta opera os eventos javascript ocorrem normalmente, como se um
usuário estivesse acessando a página. Essa característica garante o funcionamento
correto do evento javascript que busca mais “likes” no servidor.
A linguagem Java foi utilizada para acesso à API e configuração do Selenium,
que deveria fazer a autenticação no Facebook e navegar até a página de “likes” de
cada usuário. Em seguida a ferramenta deveria navegar até o final da página,
coletando o nome de todas as páginas de interesse do usuário em questão. Essas
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informações foram armazenadas na base de dados em um relacionamento NxN,
para utilização posterior nos algoritmos de associação.
O Selenium possui diversas técnicas de localização que são utilizadas para
encontrar os componentes da tela com que a ferramenta precisa interagir, por
exemplo, os inputs de usuário e senha na tela de login e o nome das páginas que o
usuário deu “likes”. A técnica de localização através de xpath, ou xml path, foi
utilizada para esse experimento. Xpaths são localizadores derivados do código
HTML da tela e representam um caminho, geralmente único, até cada componente.
O caminho xpath geralmente é pouco volátil, tornando a localização de elementos
via xpath muito mais estável que a técnica de localização utilizada no WebCrawler
desenvolvido no experimento de mineração por tópicos.
Inicialmente a ferramenta foi configurada para acessar a página principal do
Facebook,

localizar

os

componentes

de

usuário

através

do

xpath

“//input[@id='email']”, senha através do xpath “//input[@id='pass']” e
o botão de autenticação através do xpath “//label[@id='loginbutton']”, preencher um
conjunto de usuário e senha pré-definido e realizar a autenticação no sistema.
Durante as etapas anteriores desse experimento apenas o id numérico dos
usuários foi coletado, para acessar a página de “likes” foi necessária a conversão
desse id para o nome de usuário. O próprio Facebook faz essa conversão ao
acessar a página http://facebook.com/idUsuario, transformando a URL para
http://facebook.com/nomeUsuario. Utilizando essa funcionalidade a ferramenta
carrega um id de usuário e acessa sua página inicial, deixando que o próprio
Facebook converta para o nome de usuário. Em seguida a ferramenta inclui o sufixo
/likes no final da URL, que direciona para a página de “likes” do usuário. Alguns
usuários têm essa página bloqueada ou não possuem nenhum “like”, nesses casos
o Facebook redireciona automaticamente para a página inicial do usuário em
questão. Caso isso ocorra o coletor detecta esse redirecionamento, marca o usuário
como processado e segue para o próximo.
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A página de “likes” do Facebook é dividida em algumas categorias, e existem
links para acessar cada uma delas. Para detectar esses links foi necessária a
utilização

do

xpath

“//div[@id='pagelet_timeline_medley_likes']//a[@class='_3c_
_3s-'

or

hyperlinks

@class='_3c_']”, que indica ao Selenium que deve procurar
com a classe

'_3c_ _3s-' ou

'_3c_' dentro da div com

id

'pagelet_timeline_medley_likes'.
Esses links são armazenados em uma lista e processados um após o outro, o
coletor navega até essas páginas e entra em um loop que verifica se existem mais
“likes” sendo carregados na página. Para saber se o carregamento já terminou o
Selenium foi configurado para observar a existência ou não do indicador de carga
utilizado

pelo

Facebook,

detectado

através

do

xpath

“//div[@id='pagelet_timeline_medley_likes']//img[@src='https://
fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/y9/r/jKEcVPZFk-2.gif']”,

ou

seja, indica que o Selenium deve buscar uma imagem específica dentro da div com
id 'pagelet_timeline_medley_likes'. O coletor tenta encontrar essa imagem com um
timeout de 6 segundos, se a imagem for detectada é lançado um evento de scroll
javascript para baixo, o que dispara o evento de busca de mais “likes” novamente.
Esse processo se repete até que a imagem não seja detectada, o que indica que o
carregamento dessa página terminou.
Após

o

carregamento

da

página

estar

concluído

o

xpath

“//div[@id='pagelet_timeline_medley_likes']//ul/li/div/div/a” foi
utilizado para coletar o hyperlink das páginas que o usuário deu “like”, este
representa um caminho específico dentro de divs e listas até o link de cada página.
Essa lista de links é armazenada e o Selenium reinicia o processo a partir da
próxima página de categoria de “likes” desse usuário. Se não existir, essa lista de
“likes” é persistida na base de dados, o usuário é marcado como processado e todo
o procedimento se repete para o próximo usuário da lista.
Todo esse processo foi configurado para execução dentro de threads. Foram
utilizadas até quatro threads em paralelo dependendo da velocidade da conexão de
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internet do local onde estavam sendo executadas. O acesso à lista de usuários foi
sincronizado para evitar que múltiplas threads iniciassem o processamento do
mesmo usuário.
Essa técnica é muito mais lenta que o WebCrawler utilizando PHP Curl,
principalmente porque o navegador carrega todas as imagens das páginas do
Facebook, fazendo com que a velocidade de coleta seja afetada diretamente pela
conexão onde o coletor está executando. O processamento de alguns usuários
chegou a demorar até 30 minutos dependendo da quantidade de “likes” a coletar.
Como o desempenho não era prioridade, a técnica funcionou bastante bem e foi
possível coletar todos os “likes” públicos dos usuários marcados com polaridade
positiva em relação à rádio Atlântida ou ao evento “Planeta Atlântida”.
5.2.4. Transformação dos dados complementares
Apesar de já estarem estruturados em tabelas foi necessário adaptar e
transformar os dados para que pudessem ser utilizados pelos algoritmos de
associação disponíveis no Weka. Aqui também foi necessário gerar um arquivo arff,
porém sua estrutura foi bastante diferente da utilizada nos algoritmos de
classificação. Os algoritmos de associação do Weka definem regras relacionando os
diversos atributos declarados no arquivo e seus possíveis valores.
Nos dois experimentos realizados apenas uma parte dos dados foi utilizada
nos algoritmos de associação. No experimento de mineração por tópicos apenas
uma pequena quantidade de “likes” foram coletados. Dessa forma, houve muito
pouco cruzamento de interesses em diferentes páginas pelo mesmo usuário. Por
esse motivo as páginas foram agrupadas por categorias, da mesma forma que são
divididas no Facebook, sendo que as categorias que tiveram poucos “likes’
associados foram desconsideradas.
Já no experimento de mineração por domínio de problema a quantidade de
“likes” foi muito superior, o que permitiu trabalhar diretamente com as páginas.
Apenas as páginas com mais de quinhentos “likes” de diferentes usuários foram
utilizadas no experimento. Essas medidas foram tomadas para facilitar o
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entendimento dos resultados e das regras de associação, além de desconsiderar
dados que poderiam atrapalhar os resultados e gerar muito pouco valor.
Para que pudessem ser interpretadas pelo algoritmo de associação, cada
categoria, no caso do experimento de mineração por tópicos, ou página, no caso do
experimento de mineração por domínio de problema, deveria ser convertida em um
atributo do arquivo arff. Para facilitar esse processo os dados foram transferidos
para duas tabelas estruturadas de forma semelhante a um Data Warehouse. As
tabelas utilizadas foram composta pelo ID do usuário e uma coluna de tipo booleano
para cada uma das categorias ou páginas utilizadas no experimento. No caso do
experimento de mineração por tópicos considerou-se que o usuário havia
demonstrado interesse por uma categoria específica se tivesse pelo menos um “like”
em um interesse pertencente a essa categoria, nesse caso a coluna correspondente
a essa categoria recebeu o valor booleano “verdadeiro”.
Como o Facebook não possui uma opção “dislike” ou “não curti” não é
possível determinar, através do processo utilizado, se o usuário não tinha interesse
nas outras categorias ou páginas, apenas que ele não havia se manifestado a
respeito. Assim o valor atribuído a essas colunas foi nulo, dessa forma essas
colunas não interfeririam no resultado do algoritmo de associação.
Após a conversão dos dados para esse novo formato ficou bastante simples
exportá-los para o padrão arff, uma vez que os dados já estavam tabulados da
mesma forma. Foi criado um atributo no arquivo arff para cada coluna da tabela
utilizada para agrupar os dados. Esses atributos também eram do tipo booleano,
sendo que foi utilizado o símbolo especial do Weka “?” nas colunas que possuíam
valor nulo, garantindo que esses valores não influenciassem os resultados dos
algoritmos.
5.2.5. Conjunto de dados coletados
O conjuntos de dados coletados em cada etapa dos experimentos de
mineração por tópicos e mineração por domínio de problema é apresentado na
Tabela 2.
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Tabela 2 Conjunto de dados coletados durante os experimentos de mineração
por tópicos de mineração por domínio de problema.
Experimento
Mineração por tópicos

Etapa

Técnica

Extração inicial

Graph API

Extração
complementar

WebCrawler com
PHP Curl
Graph API
Primeira consulta
Graph API
Segunda consulta
WebCrawler com
Selenium

Extração inicial
Mineração por domínio
de problema

Extração inicial
Extração
complementar

Dados coletados
18 000 posts
16 000 usuários
20 000 likes
12 400 páginas
7 000 posts
6 000 usuários
18 000 usuários
2 300 000 likes
600 000 páginas

Fonte: Dados obtidos no Facebook, 2013-2014.
Mineração por tópicos
Durante a extração inicial do experimento de mineração foram obtidas dezoito
mil postagens de dezesseis mil usuários diferentes.

Em seguida, utilizando o

WebCrawler desenvolvido com o PHP Curl, foi possível coletar as informações
pessoais de todos os usuários obtidos anteriormente, além de vinte mil “likes” em
mais de quinhentas categorias diferentes. A quantidade de “likes” foi bastante
limitada pela impossibilidade de simulação do evento do Facebook que busca mais
“likes” de cada usuário via PHP Curl.
Mineração por domínio de problema
Sem a utilização de parâmetros de data foi possível obter aproximadamente
sete mil postagens de pelo menos seis mil usuários distintos através da Graph API.
Após a segunda consulta o número de usuários únicos coletados na extração inicial
desse experimento subiu para dezoito mil.
Após o treinamento e execução do algoritmo de classificação, cerca de quatro mil
postagens e treze mil usuários foram marcadas com polaridades positivas. Os cinco
mil usuários marcados com polaridade negativa/não relacionada foram descartados.
Durante a extração complementar com o Selenium foram obtidos dois milhões e
trezentos mil “likes” em seiscentas mil páginas diferentes. Dessas, apenas duzentas
páginas, que possuíam pelo menos quinhentos “likes” de diferentes usuários, foram
separadas para utilização nos algoritmos de associação.
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5.3. Classificação
Por sua simplicidade e precisão satisfatória um classificador bayesiano,
explicado na Seção 2.1.1, foi utilizado em ambos experimentos desse projeto. No
entanto os dados extraídos possuíam apenas um atributo, o próprio post extraído.
Para que pudesse ser utilizado pelo algoritmo foi necessário transformar esse
atributo em um formato diferente, conforme ilustrado na Figura 5.
Figura 5 Processo de transformação do atributo de entrada no algoritmo de
classificação.

Fonte: Elaborada pelo autor.
O Weka possui uma ferramenta capaz de auxiliar nessa tarefa que são os
filtros, capazes de transformar os dados. O filtro utilizado foi o “StringToWordVector”,
que transforma um texto em um vetor de palavras, onde cada uma se torna
efetivamente um atributo diferente na execução do algoritmo. De forma a aprimorar
os resultados foram removidas desse vetor algumas palavras que, geralmente, não
possuem nenhum sentimento específico associado, como artigos e algumas
preposições.
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Utilizando o arquivo de treinamento o algoritmo atribui um peso, dentre as
classes definidas para o algoritmo, para cada palavra. No experimento de mineração
por tópicos as classes eram positivo, negativo ou indiferente e no experimento de
mineração por domínio de problema eram positivo ou negativo/não relacionado.
5.3.1. Mineração por tópicos
Para a etapa de classificação do experimento de mineração por tópicos
apenas um arquivo de treino foi gerado. Porém, se o classificador fosse preparado
por assunto, seria possível obter resultados ainda melhores. De acordo com MELLI
[6], isso se deve ao fato de que algumas palavras têm significados diferentes
dependendo do contexto. As palavras “bom” ou “ótimo” sempre refletem um
sentimento positivo enquanto que “ruim” ou “péssimo” sempre estão associadas a
um conceito negativo. Já palavras como “grande” ou “pequeno” têm sua polaridade
associada ao contexto, podendo ser positivas ou negativas.
Conforme explicado na Seção 4.3.1, deve ser criado um arquivo para
treinamento do algoritmo de classificação, sendo que a criação de um arquivo
contendo instâncias para testes é opcional. Durante essa etapa foram realizados
sete experimentos onde a quantidade de instâncias para teste permaneceu a
mesma, 66 registros, porém a quantidade de instâncias de treino aumentou de um
experimento para o outro. Com o aumento na quantidade de instâncias de treino do
algoritmo foi possível melhorar seus resultados, chegando a uma taxa de precisão
superior a 80%. Os resultados da aplicação do algoritmo de classificação ao primeiro
conjunto de dados são apresentados na Tabela 3.
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Tabela comparativa da quantidade de instâncias utilizadas para treino X
precisão.
Instâncias para
Classificadas
treino
corretamente
25
35
48
41
101
44
137
50
160
52
190
53
220
53
Fonte: Elaborada pelo autor.

Taxa de precisão
53.03%
62.12%
66.67%
75.75%
78.79%
80,30%
80,30%

Na Tabela 3 são apresentadas informações quantitativas básicas referentes
aos resultados obtidos na execução do algoritmo de classificação. É visível que a
quantidade de instâncias de treino reflete diretamente na taxa de precisão do
algoritmo, o aumento de 25 para 220 instâncias de treino elevou a taxa de precisão
de 50,03% para 80,30%. Essas informações são apresentadas através de um
gráfico na Figura 6.
Figura 6 -

Gráfico de proporção de instâncias de teste X precisão

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Na Figura 6 a quantidade de instâncias de treino é apresentada em forma de
percentual relativo à quantidade de instâncias de teste. Nessa forma de
apresentação fica bem visível como a taxa de precisão escala proporcionalmente a
quantidade de instâncias utilizadas para treino. Inicialmente a taxa de precisão sobe
bastante rápido, de 50% até 75% ao aumentar a quantidade de instâncias de treino
de 25 para 137. Porém ao se aproximar de 80% a quantidade de instâncias de treino
deixa de ter uma influência tão significativa e o algoritmo começa a ter sua precisão
estabilizada em torno de 80%, esse comportamento se justifica pela limitação da
diversidade das instâncias de treinamento, após determinado ponto a inclusão de
novas instâncias gera pouca diferença ao pesar as palavras no algoritmo.
OGNEVA [12] afirma que, de acordo com sua experiência, os humanos só
concordam cerca de 79% do tempo, dessa forma é possível obter um algoritmo
capaz de classificar instâncias com uma precisão equivalente à de uma pessoa
porém com a vantagem da velocidade e capacidade de automatização. Em conjunto
com a mineração de dados em uma rede social temos uma ferramenta bastante
eficiente para mineração de dados que nos permite obter dados e estatísticas sem
que os usuários tenham informado explicitamente.
De certa forma, essa explicação também justifica a dificuldade em obter
resultados superiores a 80%. Teoricamente, mesmo se um algoritmo tivesse uma
precisão próxima de 100%, ao ser avaliado as pessoas responsáveis pela avaliação
ainda discordariam em cerca de 20% das respostas, o que tornaria sua precisão
subjetiva ao julgamento do avaliador.
5.3.2. Mineração por domínio de problema
Para o experimento de mineração por domínio de problema 200 posts foram
separados e classificados manualmente para treinamento do algoritmo, conforme
citado na Seção 5.2.2 não foi preparado um conjunto de teste nesse experimento.
Duas particularidades desse contexto de coleta foram notadas: haviam muito poucas
postagens com opiniões negativas em relação ao evento ou à radio e haviam muitas
postagens onde a palavra “Atlântida” fazia referência à lendária ilha ou continente
citada por Platão.
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Como o objetivo dessa coleta eram apenas os usuários com opiniões positivas a
respeito da rádio ou do evento, foram utilizadas apenas duas classes no algoritmo
de classificação: “positivo” e “negativo/não relacionado”. Após o treinamento e
execução do algoritmo, cerca de 65% das seis mil postagens iniciais foram
marcadas como positivas, sua classificação foi então transferida para seus autores.
Em seguida, considerando que os “likes” nas postagens representavam
concordância com a polaridade da postagem, a classificação de cada postagem foi
atribuída para cada usuário que havia dado um “like” na mesma. Para usuários que
tivessem dado “likes” em postagens de diferentes polaridades a polaridade positiva
foi considerada como prioritária.
Esse processo permitiu a classificação de todos os usuários coletados.
Aqueles que foram classificados com polaridade “negativa/não relacionada” foram
descartados, os outros foram utilizados nas etapas seguintes do experimento de
mineração por domínio de problema.
5.4. Associação
O Weka Explorer foi utilizado para ambos experimentos durante a etapa de
associação. Inicialmente os dados são carregados selecionando o arquivo arff
gerado anteriormente, durante a transformação dos dados. O algoritmo utilizado em
todos os experimentos de associação é o Apriori, apesar de o seu funcionamento
ser bastante simples este é bastante eficaz. O algoritmo pode ser parametrizado de
forma a alterar seu funcionamento, desses parâmetros os mais importantes são a
confiança e suporte mínimos. Por padrão o algoritmo opera com um grau de
confiança mínimo de 0,9 e suporte de 10%.
5.4.1. Mineração por tópicos
Ao executar o algoritmo com suas configurações iniciais nos dados gerados a
partir do experimento de mineração por tópicos nenhuma regra foi obtida, isso se
deve ao alto suporte e graus de confiança. Os registros utilizados no algoritmo
estavam distribuídos por 75 categorias, mas existiam poucos cruzamentos, ou seja,
poucos dos usuários demonstraram interesse em várias categorias diferentes.
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Mesmo as regras com suporte relativamente alto foram descartadas, pois nenhuma
delas atingiu o mínimo de 90% de confiança. Para o experimento seguinte o grau de
confiança foi reduzido para zero. Os resultados desse experimento são
apresentados na Tabela 4.
Tabela 3 Mineração por tópicos. Experimento II – Suporte: 10%. Confiança: 0.
Quantidade máxima de regras: 10.
X
PERSONAGEM_FICTICIO
FIGURA_PUBLICA
ENTRETENIMENTO
MUSICO/BANDA
PRODUTO/SERVICO
EMPRESA
COMIDA/BEBIDAS
COMUNIDADE
COMIDA/BEBIDAS
MUSICO/BANDA

Y
COMUNIDADE
COMUNIDADE
COMUNIDADE
COMUNIDADE
COMUNIDADE
COMUNIDADE
COMUNIDADE
MUSICO/BANDA
MUSICO/BANDA
COMIDA/BEBIDAS

Sup(X) %
19,17
16,35
18,87
41,09
17,40
23,62
27,19
64,52
27,19
41,09

Confiança
0,81
0,72
0,70
0,66
0,60
0,59
0,55
0,42
0,37
0,25

Fonte: Dados obtidos no Facebook, 2013.
Como esperado, a alteração realizada gerou um resultado totalmente
diferente, envolvendo uma série de regras novas. Foi detectado, no entanto, que a
maior parte das regras envolvia a categoria “comunidade”. Esse era de longe o
atributo com mais “likes” (1713, quase 65% dos registros) e se tornou um valor
discrepante na análise, além disso se trata de uma categoria que possui pouco valor
e traz poucas informações pois pode estar relacionada a diversas áreas e interesses
diferentes.
No experimento seguinte, a categoria “comunidade” foi removida do
processamento, isso foi realizado através do próprio Weka Explorer, não sendo
necessário alterar modelo de dados original. Nenhum outro parâmetro foi alterado,
as regras resultantes desse experimento são expostas na Tabela 5.
Tabela 4 Mineração por tópicos. Experimento III – Suporte: 10%. Confiança: 0.
Quantidade máxima de regras: 10. Categoria comunidade removida.
X
COMIDA/BEBIDAS
MUSICO/BANDA

Y
MUSICO/BANDA
COMIDA/BEBIDAS

Fonte: Dados obtidos no Facebook, 2013.

Sup(X) %
27,19
41,09

Confiança
0,37
0,25
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Não foi obtido nenhum resultado novo nesse experimento, apenas foram
excluídas as regras que envolviam a categoria que foi removida, “comunidade”. No
experimento seguinte foi definido um suporte de 6% para o algoritmo Apriori,
associado a um grau de confiança relativamente baixo (20%) esse experimento
produziu os resultados expostos na Tabela 6.
Tabela 5 Mineração por tópicos. Experimento IV – Suporte: 6%. Confiança: 0,2.
Quantidade máxima de regras: 20. Categoria comunidade removida.
X
FILME
ARTISTA
FIGURA_PUBLICA
PROGRAMA_DE_TV
PERSONAGEM_FICTICIO
EMPRESA
ENTRETENIMENTO
PRODUTO/SERVICO
SAUDE/BELEZA
COMIDA/BEBIDAS
SITE
SITE
SAUDE/BELEZA
PRODUTO/SERVICO
EMPRESA
PRODUTO/SERVICO
COMIDA/BEBIDAS
MUSICO/BANDA
COMIDA/BEBIDAS
MUSICO/BANDA

Y
MUSICO/BANDA
MUSICO/BANDA
MUSICO/BANDA
MUSICO/BANDA
MUSICO/BANDA
MUSICO/BANDA
MUSICO/BANDA
COMIDA/BEBIDAS
COMIDA/BEBIDAS
MUSICO/BANDA
MUSICO/BANDA
COMIDA/BEBIDAS
MUSICO/BANDA
MUSICO/BANDA
COMIDA/BEBIDAS
EMPRESA
EMPRESA
COMIDA/BEBIDAS
PRODUTO/SERVICO
EMPRESA

Sup(X) %
9,72
11,68
16,35
16,05
19,17
23,62
18,87
17,40
15,52
27,19
15,78
15,78
15,52
17,40
23,62
17,40
27,19
41,09
27,19
41,09

Confiança
0,52
0,49
0,45
0,45
0,43
0,39
0,38
0,38
0,38
0,37
0,36
0,34
0,34
0,32
0,30
0,29
0,26
0,25
0,24
0,23

Fonte: Dados obtidos no Facebook, 2013.
Esses foram os melhores resultados obtidos através da utilização de
algoritmos de associação nesse experimento. Essas regras indicam a probabilidade
um usuário se interessar por uma categoria dado que demonstrou interesse por
outra. Por exemplo: de acordo com a regra número 1 foi descoberto que,
estatisticamente, existe uma probabilidade de 52% de um usuário que demonstrou
interesse por filmes também estar interessado em músicos ou bandas.
No entanto, no exemplo de associação apresentado, trabalhou-se com
categorias bastante abrangentes como “empresa” ou “comida/bebida” o que reduz
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consideravelmente a relevância das regras. Isso está diretamente relacionado à
primeira etapa do modelo de mineração de dados proposto, onde os objetivos
devem ser definidos. Uma definição de objetivos e categorias de interesse mais
específicos facilitaria a descoberta de regras interessantes ao diminuir o escopo de
busca de dados. Também deve se considerar o tamanho da amostra utilizada nesse
experimento, menos de 3000 registros, o que dificultou muito o cruzamento de
dados. Nesse caso as regras obtidas através desse experimento não são relevantes
para o objetivo da mineração por tópicos.
5.4.2. Mineração por domínio de problema
Semelhante ao que ocorreu no experimento de mineração por tópicos, ao
executar o algoritmo com suas configurações iniciais, 0,9 de confiança e 10% de
suporte mínimo, nos dados da mineração por domínio de problema nenhum
resultado foi obtido. Apesar do volume de dados ser muito superior, ainda não
haviam cruzamentos suficientes para obter resultados com mais de 0,9 de
confiança. Dessa forma o resultado do experimento I do algoritmo de associação foi
vazio. Em seguida o algoritmo foi parametrizado com confiança mínima de 0,3. O
resultado obtido é apresentado na Tabela 7.
Tabela 6 Mineração por domínio de problema. Experimento II – Suporte: 10%.
Confiança: 0,3. Quantidade máxima de regras: 10.
X
RAFINHA_BASTOS
GUARANA_ANTARCTICA
GUARANA_ANTARCTICA
VAGALUME
GUARANA_ANTARCTICA
COCA_COLA
COCA_COLA
MULTISHOW
COCA_COLA
MULTISHOW

Y
DANILO_GENTILI
COCA_COLA
MULTISHOW
MULTISHOW
SKOL
GUARANA_ANTARCTICA
MULTISHOW
VAGALUME
SKOL
GUARANA_ANTARCTICA

Sup(X) %
15,53
20,70
20,70
21,47
20,70
21,70
21,70
22,95
21,70
22,95

Confiança
0,66
0,57
0,56
0,56
0,55
0,55
0,53
0,52
0,51
0,50

Fonte: Dados obtidos no Facebook, 2014.
Esse experimento resultou em um conjunto de dez regras. A primeira regra
afirma que existe 66% de probabilidade de uma pessoa que deu like na página do
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comediante Rafinha Bastos também dar na página de outro comediante, Danilo
Gentili. Isso faz sentido uma vez que ambos atuam em ramos semelhantes.
As outras regras envolvem as páginas “Guaraná Antártica”, “Coca cola”,
“Multishow”, “Vagalume” e “Skol”. Essas são algumas das páginas que receberam
mais likes no conjunto de dados coletados, o que aumenta a probabilidade de regras
com alto grau de confiança serem encontradas envolvendo essas páginas. Como os
resultados do Weka são ordenados pela confiança é natural que as dez primeiras
regras envolvam as categorias frequentes do conjunto de dados de entrada do
algoritmo.
Nenhuma das regras obtidas com o experimento anterior contribuiu para o
objetivo da mineração, dessa forma novos experimentos foram realizados. No
experimento anterior a regra com menor confiança foi de 0,5 e todas elas tiveram
suporte superior ao mínimo estabelecido, ou seja, reduzir a confiança ou suportes
mínimos não traria nenhuma regra diferente. Dessa forma o único parâmetro
alterado foi a quantidade mínima de regras, alterada de dez para trinta.
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Esse experimento resultou em um total de 24 regras, sendo 14 novas. As dez
primeiras regras são iguais às apresentadas no experimento anterior, por isso não
são repetidas a seguir. O resultado do segundo experimento é apresentado na
Tabela 8.
Tabela 7 Mineração por domínio de problema. Experimento III – Suporte: 10%.
Confiança: 0,3. Quantidade máxima de regras: 30.
X
MULTISHOW
GUARANA_ANTARCTICA
MULTISHOW
MULTISHOW
DANILO_GENTILI
VAGALUME
LUCIANO_HUCK
COCA_COLA
LUCIANO_HUCK
SKOL
SKOL
SKOL
LUCIANO_HUCK
SKOL

Y
COCA_COLA
LUCIANO_HUCK
SKOL
LUCIANO_HUCK
RAFINHA_BASTOS
COCA_COLA
MULTISHOW
VAGALUME
SKOL
GUARANA_ANTARCTICA
COCA_COLA
MULTISHOW
GUARANA_ANTARCTICA
LUCIANO_HUCK

Sup(X) %
22,95
20,70
22,95
22,95
21,64
21,47
23,62
21,70
23,62
25,63
25,63
25,63
23,62
25,63

Confiança
0,50
0,49
0,48
0,47
0,47
0,47
0,46
0,46
0,46
0,44
0,43
0,43
0,43
0,42

Fonte: Dados obtidos no Facebook, 2014.
Foi resultado desse experimento uma regra afirmando que existe 47% de
chance de uma pessoa que deu like na página do comediante Danilo Gentili também
dar like na página do Rafinha Bastos. Essa regra é inversa à primeira regra
encontrada nesse experimento, citada anteriormente. Unindo as duas regras
referentes à estes comediantes se pode chegar à primeira conclusão relevante para
o objetivo do processo de mineração: dentro do conjunto de usuários contemplado
nesse experimento o comediante Danilo Gentili é mais popular que Rafinha Bastos.
No entanto a utilização de um algoritmo de associação para chegar a essa
conclusão é questionável. Bastaria realizar uma contagem dos “likes” em cada
página e seria possível definir qual dos dois comediantes é mais popular.
As categorias citadas anteriormente se repetem em quase todas as outras
regras. Apenas uma nova página foi incluída nos resultados, “Luciano Huck”, que
também está entre as páginas mais comuns no conjunto de dados utilizado. Apesar

57
do limite de 30 regras, apenas 24 foram retornadas pelo algoritmo pois a próxima
regra ficou abaixo do suporte mínimo de 10%.
Um novo experimento foi realizado, dessa vez o suporte mínimo foi reduzido
para 8%. Como esse experimento gerou um conjunto grande de regras, das quais
muitas são repetidas em relação aos experimentos anteriores, apenas algumas são
apresentadas a seguir, na Tabela 9.
Tabela 8 Mineração por domínio de problema. Experimento IV – Suporte: 8%.
Confiança: 0,3. Quantidade máxima de regras: 30.
X
CERVEJARIA_BOHEMIA
CANAL_FOX_BRASIL
STELLA_ARTOIS
TELECINE
BUDWEISER
HEINEKEN
VAGALUME

Y
SKOL
MULTISHOW
SKOL
MULTISHOW
SKOL
SKOL
MULTISHOW

Sup(X) %
13,07
11,97
14,01
14,14
14,19
15,35
21,47

Confiança
0,75
0,70
0,65
0,65
0,64
0,58
0,56

Fonte: Dados obtidos no Facebook, 2014.
A redução no suporte mínimo gerou resultados com confiança bastante alta,
até 0,75. Existem várias categorias de cervejas envolvidas nesses regras, sendo que
várias delas indicam a probabilidade de um usuário gostar da página da “Skol” dado
que gosta de alguma outra página de marcas de cervejas. A frequência de uma
página específica ocupando o lugar da variável Y em regras do tipo (X → Y) indica
grande popularidade dessa página. Esse é o caso da “Skol”, uma das páginas com
maior quantidade de “likes” nesse conjunto de dados. Levando isso em
consideração podemos chegar em mais uma conclusão: os usuários envolvidos
nesse conjunto de dados gostam de vários tipos de cerveja, mas a mais popular é a
“Skol”. Novamente essa é uma conclusão que poderia ser obtida sem o uso de um
algoritmo de associação.
Um cenário semelhante é apresentado nas regras referentes às páginas dos
canais de televisão “Telecine”, “Canal Fox Brasil” e “Multishow”. Através dessas
regras pode se concluir que a página do canal “Multishow” é a mais popular dentre
os usuários avaliados nesse conjunto de dados.
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No experimento seguinte o suporte mínimo foi reduzido novamente, dessa
vez para 5%. Alguns dos principais resultados são apresentados na Tabela 10.
Tabela 9 Mineração por domínio de problema. Experimento V – Suporte: 5%.
Confiança: 0,3. Quantidade máxima de regras: 30.
X
CERVEJA_BRAHMA_OFICIAL
CERVEJARIA_BOHEMIA
CERVEJARIA_BOHEMIA
GUARANA_ANTARCTICA
MARCO_LUQUE
RAFINHA_BASTOS
GUARANA_ANTARCTICA
STELLA_ARTOIS
COCA_COLA
GUARANA_ANTARCTICA
VAGALUME
BUDWEISER
GUARANA_ANTARCTICA
EDUARDO_STERBLITCH
RAFINHA_BASTOS
CANAL_FOX_BRASIL
COCA_COLA

Y

Sup(X) %

Confiança

SKOL

5,83

0,89

SKOL

6,78

0,87

DANILO_GENTILI

6,00

0,85

SKOL

6,36

0,82

MULTISHOW

6,91

0,81

SKOL

6,59

0,80

DANILO_GENTILI

7,43

0,80

MULTISHOW

6,64

0,80

Fonte: Dados obtidos no Facebook, 2014.
A redução no suporte resultou nas primeiras regras envolvendo mais de duas
categorias, onde X = (V, Z) ou até (V, Z, R), algumas dessas regras apresentaram
altíssimo grau de confiança, de até 0,89. Ainda assim essas regras se encaixam em
situações semelhantes às que foram apresentadas anteriormente, são regras
geradas pela grande quantidade de “likes” nessas páginas e acabam não
contribuindo para o objetivo da mineração.
Durante o experimento de mineração por domínio de problema não foi
possível chegar a nenhuma conclusão exclusivamente através do uso de algoritmos
de associação. Dependendo da quantidade de páginas envolvidas, a aplicação de
um algoritmo de associação até pode auxiliar na detecção dessas regras mas seria
possível chegar nas mesmas conclusões através de contagens aplicadas aos dados
obtidos após a extração complementar.
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Uma possível explicação para esses resultados são as características das
páginas do Facebook. Qualquer pessoa pode dar “like” em quantas páginas quiser,
sem que seja necessário realizar nenhuma escolha e não havendo nenhum tipo de
limitação. Um usuário que goste, por exemplo, mais de “Coca cola” do que de
“Guaraná” ainda pode dar “like” nas duas páginas, tornando impossível para um
algoritmo definir de qual refrigerante o usuário gosta mais. Essa característica
dificulta análises que têm como objetivo mapear perfis de interesses dos usuários.
5.5. Unificação e avaliação dos resultados
Conforme citado anteriormente não foi possível obter informações relevantes
através dos algoritmos de associação no experimento de mineração por tópicos.
Como o conjunto de dados coletado anteriormente era pequeno, esses também não
puderam ser utilizados para obter resultados conclusivos. Dessa forma, não foi
possível atingir os objetivos do experimento de mineração por tópicos através do
modelo proposto. Uma possível explicação é a abrangência desses objetivos, além
da limitação da extração complementar utilizando o PHP Curl, o que gerou uma
quantidade muito pequena de “likes”.
No experimento de mineração por domínio de problema os algoritmos de
associação também não foram relevantes para o objetivo da mineração, porém já
existem dados coletados durante as etapas anteriores que podem ser utilizados para
esse fim. Esses dados foram organizados e são apresentados na Tabela 11.
Tabela 10 - Páginas mais comuns nos dados extraídos no experimento de
mineração em domínio específico e suas quantidades de “likes”.
Página
Skol
Luciano Huck
Multishow
Coca-Cola
Danilo Gentili
Vagalume
Guaraná Antarctica
Porta dos Fundos
Rafinha Bastos
Heineken

Likes
2431
2240
2177
2058
2052
2036
1963
1716
1473
1456

Fonte: Dados obtidos no Facebook, 2014.

Página
Planeta Atlântida
Gina Indelicada
Budweiser
Telecine
Stella Artois
Chapolin Sincero
Cervejaria Bohemia
Pretinho Básico
Halls Brasil
Canal FOX Brasil

Likes
1434
1428
1346
1341
1329
1309
1240
1162
1140
1135
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Esses dados indicam alguns dos principais interesses dos usuários que
demonstraram opiniões positivas sobre a rádio Atlântida ou sobre o evento “Planeta
Atlântida”. Através dessa amostra é possível mapear um perfil de pessoas que
gostam de programas de humor e humoristas, cervejas e de música. As ocorrências
das páginas Multishow e Canal FOX Brasil se encaixam nesse perfil uma vez que o
canal Multishow é um canal que frequentemente transmite shows e programas
relacionados à música e os canais da Fox transmitem vários programas de humor. A
página do próprio evento “Planeta Atlântida” também aparece entre as páginas com
maior quantidade de likes, o que serve como reforço do correto funcionamento do
processo de classificação.
Mesmo com os resultados insatisfatórios do algoritmo de associação foi viável
definir um perfil simplificado de usuários com interesse no domínio alvo desse
projeto de mineração, sendo possível através deste experimento validar o modelo
proposto no presente trabalho.
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6. CONCLUSÃO
Neste trabalho foi proposto um modelo de processo de extração e mineração
de dados voltado para redes sociais. Também fez parte desse trabalho a validação
do modelo proposto através de dois experimentos de mineração de dados realizados
no Facebook, o primeiro tratando de dados originados de diferentes temas e o
segundo de dados provenientes de um domínio específico.
O modelo proposto se inicia com etapas de definição de objetivos e escolha
da rede social que servirá como base para a mineração e extração de dados. A
seguir são apresentadas técnicas de extração utilizando APIs das próprias redes
sociais e WebCrawlers. Durante o processo também são aplicados algoritmos de
inteligência artificial, classificação e associação, no conjunto de dados extraído.
O primeiro experimento reforçou a importância da etapa de definição dos
objetivos durante o início do processo de mineração. Nesse experimento a ausência
de um objetivo particular prejudicou o processo, impossibilitando a obtenção de
resultados conclusivos. Essa situação não se repetiu no segundo experimento, onde
foram definidos objetivos específicos. Nesse experimento foi possível mapear alguns
dos principais interesses de um conjunto de usuários do Facebook, que haviam
demonstrado interesse no domínio definido como objetivo.
A extração de dados utilizando a API do Facebook foi prática, porém limitada
quanto aos dados disponibilizados através dela. Os dados obtidos dessa forma
foram insuficientes e a utilização de WebCrawlers foi necessária como método
alternativo de extração. Duas técnicas distintas foram utilizadas para implementação
de WebCrawlers, PHP Curl e Selenium. Nesses experimentos o PHP Curl foi mais
rápido porém menos eficiente que o Selenium, através do qual foi possível simular
perfeitamente a interação de uma pessoa com as páginas de onde os dados foram
coletados.
Dois tipos de algoritmos de inteligência artificial foram aplicados nos conjuntos
de dados obtidos em cada experimento: classificação e associação. A execução dos
algoritmos de classificação atendeu as expectativas e foi útil em ambos
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experimentos, sendo bastante fácil aplica-los à diversos cenários envolvendo dados
procedentes de redes sociais. No entanto os algoritmos de associação tiveram
resultados inconclusivos, diferente do que era esperado, sendo que a execução
desses algoritmos não contribuiu para os objetivos definidos em nenhum
experimento de mineração de dados.
Por esse motivo nem todos os passos dos experimentos foram relevantes,
uma vez que os algoritmos de associação não foram conclusivos. No entanto,
apesar de sua utilização em ambos experimentos, a aplicação dos algoritmos de
associação não é considerada obrigatória no modelo proposto. Dessa forma foi
possível validar o modelo proposto através do experimento de mineração por
domínio de problema, onde os objetivos foram atingidos.
Os experimentos realizados foram trabalhosos e demorados pois contaram
com pouca automatização. Mesmo de um experimento para o outro a reutilização de
técnicas e configurações foi limitada. A criação de ferramentas que generalizem e
facilitem o processo de extração e aplicação de algoritmos de inteligência artificial
seria interessante e certamente tornaria o modelo proposto nesse trabalho mais
rápido. Outra possibilidade para aprimorar a eficiência desse modelo seria a
utilização de algoritmos mais precisos. Apesar dos resultados satisfatórios, os
algoritmos nos experimentos realizados são básicos. A utilização de algoritmos de
inteligência artificial mais robustos e precisos, como os que são propostos por
ABREU [26] e ALEM [27] e citados no capítulo de trabalhos correlatos, certamente
geraria resultados melhores nessas etapas.
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8. APÊNDICE A – ARTIGO SOBRE O PROJETO

Resumo do trabalho de conclusão de curso “Desenvolvimento
de um modelo de processo para extração e mineração de dados de
redes sociais”
Gabriel H. Geraldeli
Departamento de Informática e Estatística
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) – Florianópolis, SC – Brasil
ggeraldeli@inf.ufsc.br

Abstract. This meta-paper cites and describes in a brief way the main points
addressed in the project “Desenvolvimento de um modelo de processo para
extração e mineração de dados de redes sociais” [Geraldeli 2014].
Resumo. Este meta-artigo cita e descreve de forma sucinta os principais pontos
abordados no projeto “Desenvolvimento de um modelo de processo para extração e
mineração de dados de redes sociais” [Geraldeli 2014].

Introdução
O trabalho “Desenvolvimento de um modelo de processo para extração e mineração de dados
de redes sociais” [Geraldeli 2014]” é apresentado em um cenário de obtenção de informações
em redes sociais. Várias técnicas de extração de dados de redes sociais foram criadas com
esse objetivo, algumas disponibilizadas pelas próprias redes sociais na forma de APIs. Se
tornou comum a aplicação de algoritmos de mineração de dados, ou data mining, nesses
conjuntos de dados originados em redes sociais, sendo um dos objetivos a realização de
análise de sentimentos ou mineração de opiniões nesses dados.
Apesar da grande disponibilidade de dados: “...ainda existem muitas dúvidas
relacionadas a mineração de dados em redes sociais, às formas que essas técnicas podem ser
utilizadas e que vantagens elas podem trazer.” [Geraldeli 2014, p. 7]. Nesse contexto o autor
define que o processo de mineração em redes sociais pode ser apresentado na forma de um
modelo adaptável e reutilizável para diferentes cenários. Sendo assim, o objetivo geral do
trabalho é o desenvolvimento de um modelo de processo de extração e mineração de dados de
redes sociais que possa servir como base para futuros projetos com esse fim. O objetivo do
modelo, conforme definido pelo autor, é “...simplificar e padronizar a iniciação na área de
mineração de dados em redes sociais, permitindo que pessoas interessadas nessa área gastem
menos tempo entendendo seu fluxo e diferentes abordagens”.

O modelo de processo de extração e mineração de dados
O autor divide o modelo de processo de coleta e mineração de dados nas seguintes etapas
“definição dos objetivos”, “definição da rede social”, “extração de dados”, “transformação
dos dados”, “escolha e aplicação de algoritmos” e “unificação e avaliação dos resultados”.
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Definição dos objetivos e da rede social
O autor destaca a importância dessas duas etapas, é de seu entendimento que, apesar de
simples, essas etapas são fundamentais e impactam em todo o processo de mineração de
dados. Uma vez definidos os objetivos é mais fácil escolher uma rede social adequada para
servir como fonte de dados. Ao escolher uma rede social como fonte de dados também deve
se levar em consideração a facilidade de acesso à esses dados, sendo que algumas redes
sociais fornecem APIs que podem facilitar sua extração. A inexistência de APIs não é um
fator que impossibilita o uso de uma rede social específica mas é algo que deve ser
considerado quando o projeto de mineração de dados tiver uma expectativa de retorno rápido.
Extração e transformação de dados
Após definidos os objetivos e fontes de dados do processo de mineração de dados inicia-se a
parte de extração e transformação. O autor apresenta e compara duas técnicas para a extração
de dados, a utilização de APIs e de WebCrawlers. De acordo com o autor a desvantagem das
APIs é que algumas redes sociais limitam a quantidade de dados disponíveis através delas por
questões de privacidade. Considerando que algumas redes sociais programam mecanismos de
segurança contra WebCrawlers, esta solução não é tão rápida quanto o uso de uma API da
própria rede social mas, em muitos casos, traz uma riqueza maior de informações.
Após a extração de dados é comum a necessidade de etapas de transformação. As
redes sociais possuem formatos de exibição dos seus dados, apesar da possibilidade de utilizar
um formato semelhante, o autor recomenda a criação de um formato próprio simplificado e
orientado aos objetivos da mineração de dados, possivelmente contendo apenas os campos
relevantes para atingir os objetivos definidos. A criação de uma estrutura de dados própria
evita problemas com possíveis alterações no formato dos dados por parte da rede social.
É destacado pelo autor que essas etapas de extração e transformação dos dados
ocorrem de forma iterativa principalmente nos casos em que há a necessidade de extração de
dados através de formas complementares, como um WebCrawler. A criação de metas, como
quantidades mínimas de dados obtidos, é sugerida como forma de definir se o processo
chegou a um ponto satisfatório ou não.
Escolha e aplicação dos algoritmos
O autor afirma que esta etapa está diretamente relacionada aos objetivos e redes sociais
utilizadas como fontes de dados do projeto de mineração, sendo sempre executada após a
definição desses objetivos. A escolha dos algoritmos nunca deve influenciar os objetivos do
processo. O autor também sugere que os algoritmos sejam vistos como um conjunto de
técnicas com um objetivo em comum e não como ferramentas isoladas.
Os algoritmos utilizados pelo autor foram os de classificação e associação, havendo
um destaque maior para a classificação. Esse é um dos tipos de algoritmos de inteligência
artificial mais comuns do contexto do projeto. No projeto analisado, estes foram utilizados
para análise de sentimentos ou para definir se um post está ou não relacionado a um assunto
específico. Segundo o autor isso é necessário pois muitas APIs de redes sociais recebem uma
palavra como parâmetro de entrada e retornam todo o conteúdo que contenha essa palavra.
Nem sempre esse termo de entrada possui um único significado, sendo possível a utilização
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dos algoritmos de classificação para definir se o conteúdo extraído de uma rede social
realmente está relacionado ao objetivo da mineração.
Unificação e avaliação dos resultados
No processo descrito no projeto pode existir uma etapa de unificação, onde os resultados de
cada algoritmo podem ser integrados ou preparados para utilização na execução de outros
algoritmos. Nessa etapa também ocorre uma avaliação do processo como um todo. Deve se
determinar se o conjunto de resultados obtidos é suficiente para atender aos objetivos da
mineração de dados. Outra opção é que nesse ponto também se chegue à conclusão que o
processo não atingirá os seus objetivos. Se o processo tiver êxito pode ocorrer ainda uma
etapa de consolidação dos resultados na forma de tabelas ou gráficos.

Experimentos: Mineração de dados no Facebook
Dois experimentos distintos foram realizados no projeto analisado nesse artigo com o objetivo
de validar o modelo de processo de extração e mineração de dados de redes sociais. Esses
experimentos foram denominados experimento de mineração por tópicos e experimento de
mineração por domínio de problema. De acordo com o autor eles se diferenciam pela
definição dos objetivos, sendo que o primeiro experimento trata da obtenção de informações
através do cruzamento de dados obtidos a partir de um conjunto de termos genéricos e o
segundo a partir de dados originados de um domínio específico.
O objetivo do experimento “mineração por tópicos” foi cruzar opiniões de áreas e
temas diferentes. Já o experimento “mineração por domínio de problema” teve um objetivo
bem menos abrangente: definir perfis e mapear padrões de comportamento de pessoas que
tivessem opiniões positivas sobre a rádio Atlântida ou o evento “Planeta Atlântida”. Levando
os objetivos em consideração, o Facebook foi escolhido como fonte para ambos
experimentos. O autor justificou a escolha devido à grande popularidade da rede social e a
facilidade de acesso proporcionada pelo Facebook, que possui uma API própria para acesso
aos seus dados.
Extração e transformação
A Graph API foi utilizada como ponto de extração inicial para ambos experimentos,
permitindo acesso a algumas informações e funções básicas do Facebook (postagens, “likes”).
Os dados obtidos dessa forma foram adaptados para o padrão Arff, definido e utilizado pelo
Weka, e foram aplicados algoritmos de classificação nesses dados através da Weka API.
Esses dados foram considerados insuficientes pelo autor em ambos experimentos,
motivando uma etapa de extração complementar. WebCrawlers foram utilizados nessa etapa
sendo que as técnicas utilizadas para implementação dos WebCrawlers são diferentes. Para a
implementação do WebCrawler aplicado no experimento de mineração por tópicos foi
utilizada a biblioteca PHPCurl. Já no experimento de mineração por domínio de problema a
implementação do WebCrawler foi realizada com o Selenium.
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Os dados obtidos através desse processo são apresentados na Tabela 1, elaborada pelo
autor do projeto.
Tabela 1. Conjunto de dados coletados durante os experimentos de mineração por tópicos de
mineração por domínio de problema.
Experimento
Mineração por tópicos

Etapa

Técnica

Extração inicial

Graph API

Extração
complementar

WebCrawler com
PHP Curl
Graph API
Primeira consulta
Graph API
Segunda consulta
WebCrawler com
Selenium

Extração inicial
Mineração por domínio
de problema

Extração inicial
Extração
complementar

Dados coletados
18 000 posts
16 000 usuários
20 000 likes
12 400 páginas
7 000 posts
6 000 usuários
18 000 usuários
2 300 000 likes
600 000 páginas

Fonte: Geraldeli 2014, p. 46.
Classificação
Por sua simplicidade e precisão satisfatória um classificador bayesiano foi utilizado em ambos
experimentos do projeto. Esse algoritmo foi utilizado pelo autor com objetivos um pouco
diferentes para cada experimento. No experimento de mineração por tópicos a intenção era
classificar as postagens em “Positivas”, “Negativas’ ou “Indiferentes’. Já no experimento de
mineração por domínio de problema esse algoritmo foi também foi utilizado para determinar
se as postagens estavam associadas ou não ao objetivo do experimento, sendo possível separar
as postagens relevantes para o que foi definido.
Associação
O algoritmo utilizado em todos os experimentos de associação do projeto foi o Apriori. O
autor descreve a forma que o algoritmo pode ser parametrizado de forma a alterar seu
funcionamento, destacando os parâmetros confiança e suporte mínimos. O objetivo do autor
com a utilização desse algoritmo era a detecção de regras de associação que pudessem
contribuir para os objetivos dos experimentos de mineração. No entanto o autor afirma que o
algoritmo de associação não atingiu seu objetivo em nenhum dos experimentos. Possíveis
justificativas apresentadas pelo autor são a pequena amostra utilizada no experimento de
mineração por tópicos e as características das páginas do Facebook, “Um usuário que goste,
por exemplo, mais de “Coca cola” do que de “Guaraná” ainda pode dar “like” nas duas
páginas, tornando impossível para um algoritmo definir de qual refrigerante o usuário gosta
mais.” [Geraldeli 2014, p. 59].
Unificação e avaliação dos resultados
Devido ao pequeno conjunto de dados obtidos no experimento de mineração por tópicos o
autor considera que não foi possível atingir os objetivos desse experimento através do modelo
proposto. Uma possível explicação apresentada pelo autor é a abrangência desses objetivos.
Durante o experimento de mineração por domínio de problema também não foi possível obter
resultados relevantes através do algoritmo de associação. Porém uma quantidade suficiente de
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dados foram coletados durante as etapas de extração. Um resumo desses dados é apresentado
na Tabela 2.
Tabela 2. Páginas mais comuns nos dados extraídos no experimento de mineração em
domínio específico e suas quantidades de “likes”.
Página
Skol
Luciano Huck
Multishow
Coca-Cola
Danilo Gentili
Vagalume
Guaraná Antarctica
Porta dos Fundos
Rafinha Bastos
Heineken

Likes
2431
2240
2177
2058
2052
2036
1963
1716
1473
1456

Página
Planeta Atlântida
Gina Indelicada
Budweiser
Telecine
Stella Artois
Chapolin Sincero
Cervejaria Bohemia
Pretinho Básico
Halls Brasil
Canal FOX Brasil

Likes
1434
1428
1346
1341
1329
1309
1240
1162
1140
1135

Fonte: Geraldeli 2014, p. 59.
De acordo com o autor “...é possível mapear um perfil de pessoas que gostam de programas
de humor e humoristas, cervejas e de música.” [Geraldeli 2014, pg. 60]. Dessa forma o autor
conclui que, mesmo com os resultados insatisfatórios do algoritmo de associação, foi viável
definir um perfil simplificado de usuários com interesse no domínio alvo do experimento de
mineração, sendo possível validar o modelo proposto no trabalho.

Conclusão
O trabalho analisado propõe um modelo de processo de extração e mineração de dados
voltado para redes sociais. Esse modelo se inicia com etapas de definição de objetivos e
escolha da rede social. A seguir foram apresentadas técnicas de extração utilizando APIs das
próprias redes sociais e WebCrawlers. Durante o processo também são aplicados algoritmos
de inteligência artificial, classificação e associação, no conjunto de dados extraído. De acordo
com o autor os algoritmos de associação tiveram resultados inconclusivos, sendo que a
execução desses algoritmos não contribuiu para os objetivos definidos para os experimento de
mineração de dados. Ainda assim o autor considerou que foi possível validar o modelo
proposto, uma vez que os objetivos do experimento de mineração por domínio de problema
foram atingidos.
O autor sugere como trabalhos futuros a criação de ferramentas que generalizem e
facilitem o processo de extração e aplicação de algoritmos de inteligência artificial nas redes
sociais mais populares e a utilização de algoritmos mais precisos para aprimoramento do
modelo proposto.
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