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Abstract. The Small World topology is present in several types of natural sys-
tem. Through this topology , you can check vertices that are the most important
in system. The network to be analyzed in the form of graph, will be based on
tweets extracted by social media Twitter, where the main terms will be the verti-
ces and theirs edges will be designated by the co-occurrence between them. This
study aims to verify the behavior of this network with the studied topology and
apply Topic Models based on graph theory and Small World topology proposed
by Stanley Milgram in 1967.

Resumo. A topologia Mini Mundo está presente em vários tipos de sistema na-
turais. Através dessa topologia, é possı́vel verificar quais vértices são os mais
importantes do sistema. A rede a ser analisada, em forma de grafo, será ba-
seada por tweets extraı́dos da mı́dia social Twitter, onde os termos principais
serão os vértices e suas arrestas serão designadas pela coocorrência entre eles.
Este trabalho tem como objetivo verificar o comportamento desta rede com a to-
pologia estudada e aplicar modelos de Topic Modeling (modelação de tópicos)
baseados na teoria de grafos e na topologia Mini Mundo proposto por Stanley
Milgram em 1967.

1. Introdução
O mundo é formado por vários tipos de redes. Estudos recentes sugerem que diversas
redes que ocorrem na natureza apresentam o fenômeno Mini Mundo [6, 8] evidenciados
por combinações de valores estatı́sticos, caracterizando pela alta eficiência de troca de
informações. Embora na maior parte das redes sociais e de comunicações as ligações en-
tre os nós não sejam caracterizadas por meras relações topológicas de vizinhança, os mais
conhecidos estudos a respeito do topologia Mini Mundo e sua relação com a eficiência
derivam da análise de redes conectadas e sem pesos associados a ligações. Estudos re-
centes sugerem, porém, que o conceito Mini Mundo pode ser formalizado para redes com
pesos [4].

Neste trabalho, a mı́dia social Twitter, caracterizada por textos curtos de até 140
caracteres, foi escolhida por ser uma mı́dia social que fornece uma compilação única de
informação que, em geral, é mais abrangente e atualizada que artigos de notı́cias. Os
tweets coletados passarão a ser analisados em uma estrutura de grafos, onde os vértices
serão os termos principais desse conjunto e suas arestas representaram as coocorrências
entre eles. A partir desse grafo, verifica-se a presença da topologia Mini Mundo.

A extração de tópicos principais implica que os textos sejam reagrupados em te-
mas, organizados com base em seus conteúdos. Existem várias técnicas para modelação



e extração de tópicos na literatura, como a utilização de vector space model [9] e métodos
probabilı́sticos, como o Latent Dirichlet Allocation (LDA) [1]. Ambos os métodos citados
foram desenvolvidas para textos tradicionais da web, como artigos e reportagens, estrutu-
ras diferentes dos textos de blogs [7]. Neste último tipo, existe a presença de abreviações,
gı́rias, erros gramaticais e uso de diferentes idiomas na mesma estrutura. Além disso,
há presença de textos feitos por spams, o que interfere nas precisões de resultados. Em
relação aos grafos, o processo de Topic Modeling será baseado na remoção de vértices
caracterı́sticos, no processo de clustering [4] e desdobramento de comunidades [2], veri-
ficando qual o melhor resultado em relação a semântica dos tweets agrupados.

O trabalho será dividido da seguinte forma: na seção 2 a topologia Mini Mundo
será discutida assim como várias métricas que interpretam o fenômeno. Na seção 3 e
4 serão apresentados as justificativas e os objetivos deste trabalho. Na seção 5, os pro-
cedimentos metodológicos deste trabalho, relacionando todos as métricas envolvidas na
fundamentação teórica. Na seção 6 e 7, serão discutidos o cronograma de execução e os
resultados esperados para este trabalho.

2. Fundamentação e Teórico-Metodológica e Estado da Arte

Nesta seção será apresentado os conceitos fundamentais para o trabalho assim como suas
métricas relacionadas.

2.1. Mini Mundo

O conceito de Mini Mundo começou na década de 60 pelo psicólogo Stanley Milgram [6]
e atualmente, essa topologia é utilizada em vários tipos de redes. Em seus experimentos,
Milgram enviou 160 cartas para dois estados norte-americanos. O objetivo era que essas
cartas fossem entregues a especı́ficos destinatários através do repasse delas. Caso a pes-
soa intermediária não conhecesse a pessoa alvo, ela deveria repassar para um amigo que
achasse que pudesse eventualmente conhecer o destinatário. As cartas que chegassem ao
seu destino, os destinatários deveriam enviar uma carta para o pesquisador alertando o
recebimento. Apenas 42 cartas chegaram ao seu destino, sendo a média de 6 o número de
pessoas intermediárias. A partir dos resultados desse experimento, surgiu então a teoria
do seis graus separação, no qual é necessário no máximo 6 laços de amizades para que
quaisquer duas pessoas estejam conectadas. Milgram conclui que o mundo é pequeno,
um Mini Mundo.

Com a criação dos grafos, os estudos das propriedades de redes complexas tornou-
se mais fácil para pesquisadores. A teoria Mini Mundo formalizou-se então por Watts
and Strogatz [8] em 1998, onde os dois foram os primeiros a descreverem os efeitos deste
fenômeno em grafos topológicos. Watts e Strogatz consideram um grafo genérico G com
N vértices e K arestas. G apresenta as seguintes caracterı́sticas:

• Sem peso. As arestas não possuem direções e pesos, portanto elas são iguais. Um
grafo sem peso é chamado de topológico ou relacional.

• Simples. Cada par de vértices é conectado por uma aresta ou não. Não é permitido
multiplas arestas na mesma dupla de nós.

• Esparso. Essa propriedade significa que K � N(N − 1)/2, ou seja, o grafo
possui poucas arestas do total de possibilidades que existe.



• Conectados. K precisa ser pequeno suficiente para satisfazer o item acima porém
grande suficiente para assegurar que exista pelo menos um caminho para conectar
todos os nós.

Toda informação necessária é descrita em uma matriz adjacência aij . Sendo
NXN , 1 significa a existência de uma aresta entre os vértices i e j, 0 caso ao contrário.
O grau de um vértice ki é dado pelo número de vértices incidente ao vértice i, ou seja, o
número de vizinhos que ele i possui.

Em um grafo, a presença do fenômeno Mini Mundo é caracterizado pela
ocorrência de um coeficiente de agrupamento C grande e o comprimento de caminho ca-
racterı́stico L pequeno [8]. Pequeno comprimento caracterı́stico significa que a distância
média entre qualquer dois vértices é relativamente pequena. Um grande coeficiente de
agrupamento significa que há grande probabilidade de um vértice escolhido aleatoria-
mente, quaisquer dois outros vértices estão familiarizados com o primeiro. Estas pro-
priedades diferem de grafos regulares (todos os vértices possuem o mesmo número de
adjacência) e grafos aleatórios (as arestas são conectadas de formas aleatórias). As
Inequações 1 e 2 mostram a relação entre os grafo:

LRegular ≈ LMiniMundo � LAleatório (1)

CAleatório ≈ CMiniMundo � LRegular (2)

O comprimento de caminho caracterı́stico é a média dos menores caminhos di,j
entre cada vértice do grafo com todos os outros. Por definição, dij ≥ 1 e dij = 1 se existe
uma aresta direta entre i e j. Dada a Equação 3, o comprimento de caminho caracterı́stico
L do grafo G é calculado como:

L(G) =
1

N(N − 1)

N∑
i,j∈G,i 6=j

dij (3)

O coeficiente de agrupamento do grafo G é dado pela média dos coeficientes de
agrupamentos dos seus vértices (Equação 4). É definido como:

C(G) =
1

N

N∑
i∈G

Ci (4)

onde

C(i) =
Ai

((ki(ki − 1))/2)
(5)

Ai e ki na Equação 5 são respectivamente o número de arestas existente e o número
de vizinhos do vértice i com seus vizinhos.



Para os experimentos de Watts e Strongatz, os grafos utilizados são não-
direcionados e suas arestas não possuem pesos, considerando que todas as ligações pos-
suem as mesmas caracterı́sticas. Para redes complexas reais, o peso da aresta não deve
ser ignorado. Para contornar esse problema, em [4] é apresentado uma abordagem para
caracterizar o efeito do Mini Mundo em grafos com peso, denominada eficiência E, que
mede o quão eficiente os nós trocam informações. Para grafos com pesos, além da matriz
aij , tem-se a matriz de distância fı́sica li,j com os pesos de cada aresta entre i e j. É
suposto que a lij seja conhecida mesmo que no grafo não exista aresta entre i e j.

Sendo G um grafo com peso, com probabilidades de ser não conectado e não
esparso, tem-se que a eficiência E de G, obtida a partir de Equação 6

E(G) =
1

N(N − 1)

N∑
i,j∈G,i 6=j

1

dij
(6)

onde dij a partir de lij é a menor soma de pesos entre i e j. Para normalizar o re-
sultado entre [0,1], assume que E(Gideal) = 1

N(N−1)

∑
i 6=j∈G

1
lij

, que trata-se da eficiência
ideal para um grafo G que possui todas as N(N − 1)/2 possı́veis arestas. A eficiência
global Eglob é dada então pela Equação 7:

Eglob =
E(G)

E(Gideal)
(7)

É possı́vel calcular a eficiência de subgrafos de G, caracterizando propriedades
locais do grafo G a partir da avaliação de cada vértice i com eficiência Gi. A Eloc é dada
pela Equação 8.

Eloc =
1

N

∑
i∈G

E(Gi)

E(Gideal
i )

(8)

onde Gideal
i possui todos os ki(ki − 1)/2 possı́veis arestas. De acordo com [4],

redes Mini Mundo com pesos é caracterizada por Eglob e Eloc altos, sendo válidos tanto
em redes com e sem peso, podendo ser aplicada tanto em grafos não conectados e/ou não
esparsos.

2.2. Betweenness Centrality

Betweenness Centrality bc(v) é uma medida de centralidade de um vértice em uma rede.
Ela é igual ao número de menores caminhos de todos os vértices para quaisquer outros
vértices que passam por um determinado nó. Trata-se de uma medida que indica a im-
portância do vértice v para as distâncias mı́nimas entre pares de outros vértices do grafo.
Dada a Equação 9 temos que:

bc(v) =
∑

i 6=v 6=j∈G

σst(v)

σij
(9)



onde σij é o número de menores caminhos entre i e j e σst(v) é o número de
menores caminhos entre i e j que tem v como intermediário.

3. Justificativa

O Trabalho de Conclusão de Curso é uma matéria relevante para a formação do estudante
proporcionando o interesse e conhecimento sobre a área cientı́fica por meio de pesquisas
nas literaturas de forma a encontrar soluções existentes ou novas soluções para determi-
nados problemas, além de dar entrada na área profissional na Tecnologia da Informação.

A escolha do tema em questão leva em consideração o quanto as mı́dias sociais
são importantes atualmente. Por serem meios para expressarem crı́ticas, opiniões, estabe-
lecerem comunicações e divulgarem propagandas, torna-se um dos veı́culos mais rápidos
para comunicação.

Devido à grande quantidade de textos presente em mı́dias sociais, torna-se difı́cil a
distinção de temas dentre milhões de postagens. O uso de grafo para este trabalho deve-se
ao fato deste estar presente em qualquer tipo de rede real. Descobrir se a rede formada
por palavras coocorrentes apresenta topologia Mini Mundo de forma a encontrar pala-
vras chaves e seus significados semânticos, proporcionando uma melhor transparência e
organização de seus conteúdos.

4. Objetivos

4.1. Objetivo Geral

Desenvolver uma ferramenta com a capacidade de executar modelação de tópicos através
de grafos na topologia Mini Mundo em relação a base de dados formados por tweets e
também, distinguir valores semânticos para mesmas palavras que possuem significados
diferentes dependendo do contexto.

4.2. Objetivos Especı́ficos

• Aplicar as metodologias encontradas para verificar se a rede estudada encontra-se
nos mesmos padrões.

• Encontrar novas soluções para indexação de termos relevantes para um sistema de
busca.

5. Procedimentos Metodológicos

Os tweets coletados serão submetidos à um pré processamento, ou seja, remoção de
stopwords de acordo com o idioma predominante na coleção de tweets e remoção de
caracteres especiais. Todos o tweets serão reagrupados em uma única estrutura. Após o
pré processamento, os N principais termos que constituirão os vértices do novo grafo G
devem ser separados, adotando um dos seguintes critérios:

• Os N termos mais frequentes.
• Os N termos mais frequentes e mais próximos da reta AVDF desenvolvido em

[3].
• Os N termos e/ou frases mais frequentes por meio de n-gramas.



Para as ligações entres vértices, as arestas serão determinadas pela quantidade de
vezes que os vértices i e j aparecerem em cada tweet. Caso não haja presença dos dois
vértices em nenhum tweet, a ligação não existirá. O novo grafo G gerado apresenta pesos
em suas arestas, diferenciando os experimentos de [8]. Mas para fins experimentais, serão
gerados grafos aleatóriosR em relação ao novo grafoG e são calculados os comprimentos
de caminho caracterı́stico e coeficiente de agrupamento de cada um. Para apenas o novo
grafo, serão calculados as eficiências globais e locais e também, o betweenness centrality
de cada nó. Todos os resultados serão avaliados e comparados com os da literatura de
modo a verificar se a rede está ou não de acordo com a topoligia Mini Mundo.

Em relação aos procedimentos metodológicos da parte de modelação de tópicos
em grafos, serão realizados diferentes experimentos a fim de buscar melhores resultados,
verificando a formação de clusters com diferentes valores semânticos em cada um deles.
Até o presente momento, os métodos pesquisados são:

• Remoção de N vértices de maiores betweenness centrality.
• Remoção de N arestas de maiores centrality.
• Small World Clustering [5].
• Desdobramento de comunidade [2].

6. Cronograma de Execução

Atividades:

1. Topologia Mini Mundo e conceitos de grafos;
2. Métricas utilizadas nas literaturas;
3. Referências bibliográficas;
4. Reprodução de soluções já apresentadas;
5. Relatório Parcial;
6. Desenvolvimento de uma nova metodologia;
7. Formação da base de dados;
8. Realização de teste;
9. Relatório Final;

Tabela 1. Cronograma de Execução
jun jul ago set out nov dez jan fev

Atividade 1 X X
Atividade 2 X X
Atividade 3 X X X X
Atividade 4 X X
Atividade 5 X X
Atividade 6 X X X X
Atividade 7 X X
Atividade 8 X X X
Atividade 9 X X X



7. Contribuições e/ou Resultados esperados
Para os resultados esperados, a ferramenta deve ser capaz de retornar para o usuários uma
lista de palavras chaves em relação aos tweets analisados, além de averiguar os diferentes
temas ocultos em relação a essa palavras chaves. Um exemplo de resultado esperado
seriam conjuntos de palavras-chaves para a palavra mestre ”Natal”, ou seja, um conjunto
de palavras em relação à data festiva do final de ano e outro conjunto em relação à capital
do estado do Rio Grande do Norte, Brasil.

8. Espaço para assinaturas

Londrina, 03 de Agosto de 2015.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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