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Abstract. Social networks have emerged as a valuable tool for communication
and information exchange of many different types. As a result of the fast growth
of the main social networks, the volume of data that the user is exposed is dis-
proportional to the time available for its consumption. Techniques have been
developed to deal with the problem of information overload. This work will ad-
dressed the Story Link Detection technique applied to the social networks. The
objective of the work is to develop a method to accurately detect when two or
more tweets are in the same subject using methods discussed in the literature for
similarity detection.

Resumo. As redes sociais têm emergido como uma valiosa ferramenta para
comunicação e troca de informação dos mais diferentes tipos. Como resul-
tado do rápido crescimento das redes sociais, o volume de dados com o qual o
usuário é exposto é desproporcional ao tempo disponı́vel para o seu consumo.
Técnicas vem sendo desenvolvidas para lidar com o problema do excesso de
informação. Este trabalho irá abordar as técnicas de Story Link Detection apli-
cadas a rede sociais. O objetivo do trabalho é desenvolver um método para
detectar com precisão quando dois ou mais tweets tratam do mesmo assunto
utilizando métodos abordados na literatura para detecção de similaridade.

1. Introdução
Mensagens divulgadas em sites de mı́dia social como o Facebook e o Twitter apresen-
tam um estilo novo e desafiador para as tecnologias de linguagem devido à sua natureza
ruidosa e informal. No entanto, os tweets – postagens feitas na rede social Twitter – forne-
cem uma compilação única de informação que, em geral, é mais atualizada e abrangente
do que artigos de notı́cias, devido à pequena barreira para sua divulgação e a proliferação
de dispositivos móveis.

É cada vez maior o volume de informação com que o usuário é exposto na Internet.
Segundo a pesquisa da Global Information Industry da Universidade da Califórnia em San
Diego [2], o usuário americano comum consome cerca de 34 Gigabytes de informação
por dia, consumo que se dá através da TV, rádio, Internet, jogos, etc. Porém muitas
das informações que são recebidas – principalmente através da Internet – são duplicadas,
como por exemplo, notı́cias que tratam de um mesmo assunto ou evento.

Devido ao enorme volume de tweets publicados cada dia, é impraticável, des-
necessário e à beira do impossı́vel conseguir monitorar o fluxo de dados que é dispo-
nibilizado ao usuário. Ferramentas têm sido criadas com o intuito de remover o “ruı́do



social”, os denominados agregadores de conteúdos como o Flipboard1, TrapIt2 e Zite3,
que têm por objetivo diminuir o número de postagens duplicadas, spams, etc. e formatar
a informação de modo que fique mais acessı́vel e prazerosa para ser consumida.

O trabalho aqui proposto encaixa-se no contexto dos agregadores de conteúdos e
tem por objetivo criar um método que possa determinar a similaridade entre duas histórias
para assim poder agrupá-las. Trata-se da Detecção de Ligação entre Histórias (Story Link
Detection – SLD), um dos itens que pertecem à pesquisa Topic Detection and Tracking,
patrocinada pela agência de defesa americana DARPA (The Defense Advanced Research
Projects Agency), cujo estudo piloto foi realizado entre setembro de 1996 e outrubro de
1997 [1] e vem sendo discutido desde então.

A proposta deste trabalho será aplicar técnicas de Story Link Detection juntamente
com as de Reconhecimento de Entidades Nomeadas (Named Entity Recognization) e suas
respectivas combinações para identificar documentos – aqui chamados de tweets – se-
melhantes, que tratam do mesmo assunto, na rede social Twitter. Trata-se de uma área
com pesquisas recentes e muitos problemas ainda em aberto, mas que vem ganhando
uma notoriedade mundial junto com temas como Big Data e Web Semântica. Controlar
o ruı́do social é um objetivo onde grandes empresas têm investido milhões em pesquisa
e desenvolvimento, mas que ainda é de dı́ficil execução e os resultados muitas vezes não
demonstram a qualidade esperada.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
Técnicas como a Story Link Detection vêm sendo desenvolvidas para propor uma solução
para problemas relacionados ao excesso de informação nas redes sociais. Esta seção apre-
senta os principais conceitos e trabalhos relacionados a Story Link Detection no Twitter.

2.1. Story Link Detection

Detecção de Ligação entre Histórias, conforme definido na competição de Detecção de
Tópicos e Acompanhamento (Topic Detection and Tracking) promovida pelo programa
DARPA Translingual Information Detection, Extraction, and Summarization (TIDES), é
a tarefa de determinar se duas histórias, tais como artigos de notı́cias e/ou programas de
rádio, são sobre o mesmo evento, ou possuem ligação. Em um evento TDT é definido
como “algo que acontece em algum tempo e lugar especı́fico” (TDT, 2002) [3].

Atualmente, o método comumente utilizado para a detecção de ligação entre
histórias baseia-se na utilização de semelhança de cosseno entre vetores de termos do
documento com peso TF-IDF [7]. Em um modelo TF-IDF, a frequência de um termo em
um documento (TF) é ponderada pela frequência inversa do documento (IDF), o inverso
do número de documentos que contenham um termo.

Para determinar se dois documentos estão vinculados, os sistemas clássicos reali-
zam três principais passos de processamento:

1. Pré-processamento para criar um conjunto normalizado de termos para representar
cada documento como um vetor de contagem, ou termo vetor;

1http://flipboard.com
2http://trap.it
3http://zite.com

http://flipboard.com
http://trap.it
http://zite.com


2. Adaptação dos modelos de parâmetros (isto é, IDF) assim que novas histórias são
introduzidas, calculando a similaridade dos termo vetores;

3. Determinação se um par de histórias estão ligadas com base na pontuação de si-
milaridade [3].
Neste trabalho é proposto um novo passo de processamento que será executado

previamente aos três citados acima. Trata-se do Reconhecimento de Entidades Nomeadas
(Named Entity Recognizer – NER) e é geralmente entendido como a tarefa de identificar
menções de designadores rı́gidos a partir de texto pertencentes ao chamado entidade-tipo,
tais como pessoas, organizações e locais [6]. Apesar de os sistemas considerados estado
da arte para Story Link Detection utilizarem o TF-IDF sobre o texto como um todo, fazer
o uso de entidades nomeadas no caso de uma tarefa como SLD faz mais sentido do que
usar todas as palavras. Uma abordagem simples de aplicação é usar a técnica TF-IDF
tradicional em entidades nomeadas [10].

2.2. Story Link Detection no Twitter
O Twitter é um serviço de rede social que permite aos usuários compartilhar informações,
que é descrito pelo mesmo como “O que está acontecendo?” em forma de textos curtos
(até 140 caracteres). As principais caracterı́sticas do Twitter são: brevidade, comprimento
curto, simultaneidade e conteúdos que são atualizados com frequência. Com uma base de
usuários de 485 milhões – 288 milhões considerados ativos – no quarto trimestre de 2012
[5] e com uma média de 500 milhões de tweets publicados por dia [11], o Twitter tem
transformado a maneira como as pessoas transmitem informações, especialmente na área
de notı́cias [8].

O diferencial e ao mesmo tempo o desafio neste trabalho é o de agrupar técnicas
de Story Link Detection com Reconhecimento de Entidades aplicadas ao Twitter. A
classificação de entidades nomeadas nos tweets é uma tarefa difı́cil por duas razões. Pri-
meiro, tweets contêm uma infinidade de distintos tipos de entidades nomeadas (empresas,
produtos, bandas, filmes e outros). Quase todos estes tipos (exceto para pessoas e locais)
são relativamente pouco frequentes, e por isso, mesmo com uma amostra grande de tweets
anotados manualmente vão conter poucos exemplos para treinamento. Em segundo lugar,
devido ao limite de 140 caracteres do Twitter, tweets muitas vezes não têm um contexto
suficiente para determinar o tipo de uma entidade sem o auxı́lio de conhecimento externo
ou anterior [9].

O reconhecedor de entidades que será utilizado neste trabalho será o Stanford
NER, disponı́vel para download em código aberto4. Stanford NER (também conhecido
como CRFClassifier) é uma implementação Java de um reconhecedor de entidades no-
meadas. Reconhecimento de entidades nomeadas (NER) são sequências de etiquetas de
palavras em um texto, como por exemplo, nomes de pessoas, empresas ou de genes e
proteı́nas. O software oferece uma implementação de modelos sequenciais gerais de ca-
deia linear de Campo Condicional Aleatório (Conditional Random Field – CRF), junta-
mente com extratores de recursos para reconhecimento de entidades nomeadas [4].

3. Objetivos
Espera-se através deste trabalho o desenvolvimento de uma solução eficiente que resolva
o problema da detecção de tweets duplicados, ou seja, que tratam do mesmo assunto.

4http://nlp.stanford.edu/software/CRF-NER.shtml#Download
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Eficiente aqui possui um duplo sentido: o de qualidade e o de custo computacional. Logo,
o algoritmo deverá retornar resultados considerados ótimos ou bons quando comparados
com uma classificação manual feita por uma pessoa da área a ser abordada, sendo que
no escopo deste trabalho será a área de tecnologia. Além disso, o algoritmo deve ser
otimizado para a implementação em um ambiente real de produção, fazendo com que o
custo computacional dos métodos envolvidos sejam levados em consideração durante a
fase de testes.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas

Através da API pública de Streaming da rede social Twitter será possı́vel captar em tempo
real os tweets das fontes escolhidas, estando elas já definidas: TechCrunch, Mashable, Ars
Technica, Guardian Tech, Wired, Read Write Web, The Verge, The Next Web, Engadget,
CNET News, Slashdot, All Things D, GigaOM e Forbes Tech News. Essas fontes cons-
tituem os principais portais e blogs de tecnologia existentes atualmente na Internet, que
juntos produzem uma enorme quantidade de artigos sobre questões ligadas a tecnologia,
celulares, startups, etc. e contam com milhares se seguidores cada uma. Os tweets rece-
bidos serão inseridos em um banco de dados MySQL para processamento posterior.

Após a fase de captação será necessário desenvolver o Gold Standard, que no
contexto desse trabalho será a classificação manual de cada tweet, e que será utilizado
como modelo ótimo para comparação com testes dos algoritmos. Através da análise do
texto do tweet, deverá ser determinado um assunto global aquele tweet que deverá ser
definido em uma coluna que acrescentada ao banco de dados.

Tendo o modelo ideal para a comparação dos testes pronto, será necessário desen-
volver os algoritmos que farão parte dos testes. Para isso, primeiramente, será necessário
implementar e executar localmente o algoritmo de extração de entidades desenvolvido e
disponibilizado para download pela Universidade de Standford, além de gerar os grupos
de tweets ou textos que serão utilizados no processo de treinamento do algoritmo. O se-
gundo algoritmo, e de maior importância, fará a comparação dos tweets para detectar a
ligação entre os mesmos. Aqui serão utilizados conceitos já abordados por outros autores,
como o TF-IDF e similaridade de cossenos. A entrada para esse algoritmo será a saı́da
do reconhecedor de entidades, com as variações de grupos utilizados para se treinamento,
assim como o texto puro ou as palavras-chaves (que serão extraı́das através de algum
algoritmo já desenvolvido).

Pro fim, serão realizados testes com as combinações de métodos e algoritmos e
seus resultados comparados através de uma análise que deve levar em consideração tanto
a qualidade do resultado (comparado ao Gold Standard), quanto a complexidade e custo
computacional. Ao término da fase de testes, poderá então ser escolhido o que foi mais
eficiente para ser utilizado no desenvolvimento e implementação de um algoritmo mais
geral para uso em ambiente externo.

5. Cronograma de Execução

A tabela 1 mostra as atividades programadas a serem desenvolvidas e seus respectivos
perı́odos estimados para execução.

Atividades:



1. Criar um banco de dados com um conjunto de tweets de fontes selecionadas e
confiáveis da área a ser abordada;

2. Classificar manualmente cada tweet de modo a se criar o Gold Standard, que será
utilizado para os testes;

3. Implementar e treinar o algoritmo de reconhecimento de entidades desenvolvido
pela Stanford e disponibilizado online;

4. Desenvolver o algoritmo para a detecção de de ligações entre tweets;
5. Realizar testes utilizando como entrada para o algoritmo de detecção a saı́da do al-

goritmo de reconhecimento de entidades, utilizando diferentes subgrupos de twe-
ets para o treinamento;

6. Realizar testes utilizando outros métodos abordados na literatura da área como
entrada para o algoritmo de detecção, como a extração de palavras chave, ou a
análise de todas as palavras;

7. Comparar todos os testes quanto a qualidade do resultado e custo computacional;
8. Determinar quais os melhores métodos e desenvolver um algoritmo que esteja

pronto para a utilização em um ambiente real.

Tabela 1. Cronograma de Execução
fev mar abr mai jun jul ago set out nov

Atividade 1 x
Atividade 2 x
Atividade 3 x x
Atividade 4 x x x
Atividade 5 x x
Atividade 6 x x
Atividade 7 x x
Atividade 8 x x

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Espera-se que os estudos aqui desenvolvidos contribuam com a discussão sobre detecção
de textos duplicados e cálculo de similaridade, principalmente voltados para os novos
meios sociais aos quais os usuários são expostos na Internet. O trabalho abordará a difi-
culdade que é lidar com a informação destes meios, uma vez que suas principais carac-
terı́sticas são a brevidade e informalidade.

Outros objetivos são: melhorar a qualidade da informação que é dirigida ao
usuário pelas das redes sociais, através da aplicação de algoritmos desenvolvidos neste
trabalho e desenvolver um Gold Standard que poderá ser utilizado para futuras pesquisas
na área.



7. Espaço para assinaturas

Londrina, 15 de abril de 2013.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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