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Abstract. This work proposes a model of user accounts classification on social
networks to auxiliate de detection of fraud in Digital Social Networks (DSN).
The main purpose of classification is to differentiate the patterns of users from:
Human, Bots and Cyborgs. Classic and consolidated approaches in the area
use textual features for classification, this work, however, bets on an approach
that takes into account statistical frequency parameters for its results. For this
purpose, an algorithm was developed. The database was acquired from the API
provided by the microblog Twitter.

Resumo. Esse trabalho propõe um modelo de classificação de contas de
usuários em redes sociais para auxiliar a detecção de fraudes em Redes Sociais
Digitais (RSD). O principal objetivo da classificação é diferenciar os padrões
dos usuários entre: Humanos, Bots e Cyborgs. Abordagens clássicas e consoli-
dadas na área utilizam caracterı́sticas textuais para a classificação, esse traba-
lho, porém, aposta em uma abordagem que leva em consideração parâmetros
estatı́sticos de frequência para obter seus resultados. Para isso um algoritmo
próprio foi desenvolvido. A base de dados foi adquirida a partir da API dispo-
nibilizada pelo microblog Twitter.

1. Introdução
As Redes Sociais Digitais (RSD) são ambientes online onde existe uma interação

entre pessoas de uma maneira geral com objetivos diversos[6][7][10]. Essas interações se
dão pela criação de laços e conexões baseados em troca de opiniões e interesses em co-
mum. Pelo fato das RSD serem tão amplas e abrangerem um número imenso de usuários,
é possı́vel que elas sejam ambientes para ação de publicidades e marketing de vários
propósitos[1][8][9].

O montante de informações que podem ser coletadas e analisadas gera um inte-
resse de empresas, para que possam divulgar seus produtos com mais precisão e para que
ao mesmo tempo possam avaliar qual a opinião do público sobre seus serviços. Assim, a
ferramenta Twitter é um ótimo ambiente de ação para que esse tipo de conhecimento seja
obtido, justamente pela sua instantaneidade e grande quantidade de conteúdo produzido
diariamente.

Por outro lado, pelos mesmos motivos de praticidade e velocidade em que o
conteúdo é produzido, RSD são alvos interessantes para a ação de pessoas e progra-
mas com fins maliciosos. As RSD apresentam dificuldades para identificar e agir contra
usuários não desejados que desempenham atividades danosas. Um exemplo de prática



indesejada é o spam, que se caracteriza pelo envio repetitivo de mensagens iguais em um
curto espaço de tempo[2].

Assim, o foco desse trabalho é utilizar a Mineração de Dados (MD) e técnicas
de Inteligência Artificial (IA) para identificar esses usuários maliciosos em RSD. Para
isso deve-se destacar que na comunidade cientı́fica a tentativa de classificar usuários de
RSD se baseia na análise do texto produzido[3][4]. Diferentemente, esse trabalho propõe
a classificação se baseando em caracterı́sticas de frequência, como hora da postagem,
dia da semana, entre outros. Enfim, pretende-se classificar os usuários em três classes:
humanos, bots e cyborgs (que são bots programados para fins de facilitar a ação humana,
por exemplo, um perfil jornalı́stico)

O projeto está dividido em cinco seções e organizado do seguinte modo:

• A Seção 2 mostra o estado atual da arte, assim como técnicas e conceitos relacio-
nados e de entendimento fundamental para a realização do trabalho.

• A Seção 3 apresenta os objetivos esperados com a produção do trabalho.
• A Seção 4 descreve a maneira como as técnicas, conceitos e métodos apresentados

serão empregados para alcançar os objetivos do trabalho.
• A Seção 5 apresenta o planejamento de execução de atividades durante os meses

de produção do trabalho.
• A Seção 6 mostra as contribuições esperadas a partir da realização do trabalho.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
Diversos conceitos e técnicas estão correlacionadas com aplicações que envolvem

a mineração de texto e classificação de usuários. Nas seções subsequentes são apresenta-
dos alguns conteúdos necessários para o entendimento desse trabalho.

2.1. Redes Sociais Digitais

O conceito de RSD se baseia em qualquer envolvimento social que acontece por
um meio virtual onde os indivı́duos discutem opiniões e expressam ideias sobre qualquer
assunto. Esse tipo de envolvimento chama a atenção e gera interesse de corporações que
pretendem entender a reação social à certos tópicos ou produtos.

Uma RSD frequentemente usada é o Twitter1. Sua funcionalidade se resume à
conceitos simples e de fácil entendimento. Uma postagem (tweet) tem um máximo de
140 caracteres e pode permitir imagens ou links. A interação entre usuários é feita a partir
da relação de seguir e permitir que alguém te siga[10]. Diferentemente de outras redes
sociais, no Twitter não existe uma conversa baseada em chats particulares, de modo a
incentivar que as conversas sejam públicas.

Um diálogo comum entre dois usuários é feito através de um tweet e para citar um
usuário usa-se o caractere @, por exemplo:

”@user onde você comprou essa calça?”

Com um tweet como esse, todos os seguidores de ”user”podem ver a postagem
acima. O microblog possui também a opção de repostar uma publicação, comumente
chamado de retweet, como no exemplo a seguir:

1https://twitter.com/



”RT @user gosto muito de almoçar.”

Por fim, vale ressaltar que o Twitter utiliza o caractere # para a criação de hash-
tags. Usualmente essa funcionalidade permite uma forma de classificação de um assunto
especı́fico, assim a ferramenta permite que uma temática seja procurada a partir da hash-
tag.

2.2. Mineração de Dados

É chamada de MD a ação de extrair informações de um grande volume de
dados[11]. Esse tipo de prática permite que empresários saibam valores estatı́sticos
de campanhas relacionadas aos seus produtos, tanto quanto a aceitação ou rejeição do
mesmo. Knowledge Discovery from Databaases (KDD) é o nome dado à todo o processo
de manipulação desses dados, o KDD pode ser subdividido em: aquisição, preprocessa-
mento, transformação, MD e avalaliação e interpretação. Abaixo vamos explorar mais
especificamente cada uma dessas subdivisões:

A aquisição consiste na obtenção de dados necessários para dado objetivo, uma
base única de dados é formada a partir disso. No preprocessamento são eliminados ruı́dos
para que os dados adquiridos não possuam pontos fora da curva, que não são interessantes
para a análise. Pode-se dizer que essa é uma etapa de limpeza da base. A transformação
é a etapa que seleciona os melhores atributos que descrevem tal problema e que são mais
relevantes para os cálculos relacionados as informações que devem ser aprendidas. É
considerada como fundamental no processo de KDD por poder calcular caracterı́sticas e
correlacioná-las, assim, extraindo valores mais precisos e descritivos. MD é a escolha de
um algoritmo para a situação envolvida. Essa escolha varia desde árvores de decisão até
PCM, levando em consideração acurácia, compreensão de como os atributos influenciam
na decisão, entre outros. Por fim, a avaliação e interpretação é a etapa responsável por
definir a confiabilidade, legibilidade e precisão do modelo proposto. No caso de algum
dos critérios não ter sido atingido, é possı́vel voltar atrás e melhorar a solução.

2.3. Aprendizado de Máquina

Segundo Dougherty[5], aprendizado de máquina é o campo que busca algoritmos
que permitam o computador a reconhecer padrões, tais como a distinção de números ou
faces. Dados os certos descritores, é possı́vel que um algoritmo aprenda e seja capaz de
classificar amostras relacionadas ao problema em questão. Dougherty[5] cita aplicações
como: biometria, reconhecimento de caracteres, classificação de documentos, reconheci-
mento de voz, entre outros.

Esse trabalho tem como objetivo a classificação entre humanos, cyborgs e bots.
Para isso então, um humano especializado classifica a base de dados coletada na MD. A
partir disso o Aprendizado de Máquina (AM) propõe algoritmos que podem se tornar es-
pecialistas em classificação analisando os dados classificados pelo humano. Dessa forma,
ele será capaz de classificar novas bases de dados não previamente analisadas.

O trabalho se propõe à estudas diversos métodos de AM, como: Random Forests
e Support Vector Machine. O melhor será elencado e trabalhado à fundo para que se
obtenham resultados mais precisos.



3. Objetivos
O trabalho tem como objetivo desenvolver um classificador de usuários de RSD

baseado em dados de frequência, de modo a classificar entre 3 categorias diferentes: hu-
manos, cyborgs e bots.

Tradicionalmente, classificadores do tipo utilizam de métricas com base em
texto[3][4]. Nesse trabalho, a análise será feita a partir de estatı́sticas relacionadas a
frequência na qual os usuários postam. Pretende-se atingir uma acurácia melhor do que
as abordagens comumente usadas, mostrando que outras caracterı́sticas também são uti-
lizáveis na extração de informação.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
O ponto de partida para que os objetivos propostos sejam atingidos é o estudo de

métodos, conceitos e técnicas relacionadas ao estado da arte em extração de dados de
RSD, mineração de dados e classificação.

Também será feito um levantamento de trabalhos que são relacionados à esse em
busca de outras soluções para o problema em questão, conhecendo, assim, as técnicas
já existentes e procurando preencher as janelas do conhecimentos que ainda não foram
resolvidas.

Em seguida, um método para resolução do problema de classificação de usuários
em RSD será desenvolvido, utilizando, principalmente, técnicas de inteligência artificial
e também conceitos de mineração de dados.

Dentre os procedimentos envolvidos no método estão:

1. Aquisição de dados do Twitter (RSD usada no trabalho), a partir de uma API
disponibilizada pelo próprio serviço, com o foco principal em coletar dados de
frequência de postagem dos usuários.

2. Enumeração de descritores relevantes para o problema e criação de um método
para extração de descritores.

3. Classificação de usuários feita à mão, para que os mesmos atuem como base de
treinamento para o algoritmo.

4. Criação de um método classificador de usuários entre humanos, cyborgs e bots.
Comparando os resultados obtidos com resultados já estabelecidos no estado da
arte atual.



Figura 1. Visão geral do modelo proposto

Por fim, a elaboração e escrita de um relatório completo dos procedimentos de-
senvolvidos durante o ano.

5. Cronograma de Execução
Atividades:

1. Levantamento bibliográfico;
2. Estudo das técnicas necessárias para criação do método;
3. Implementação do método proposto;



4. Testes;
5. Escrita do relatório final.

Tabela 1. Cronograma de Execução

abr mai jun jul ago set out nov dez
Atividade 1 x x x x x
Atividade 2 x x x x x
Atividade 3 x x x x x
Atividade 4 x x x
Atividade 5 x x x x x

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Esse trabalho busca obter uma alternativa no uso de classificadores automáticos

de usuários de RSD, de modo a facilitar a identificação de usuários maliciosos para uma
possı́vel remoção dos mesmos do escopo da RSD. Pretende-se também atingir como re-
sultado uma acurácia maior em relação aos meios de classificação tradicionais.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 13 de Junho de 2016.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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