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Abstract. This work intends to apply text mining techniques with in order to
recognize influential users based on the content they publish.

Resumo. Este trabalho pretende aplicar técnicas de mineração de texto com
o objetivo de reconhecer usuários influentes com base no conteúdo que eles
publicam.



1. Introdução
Nos últimos anos temos visto um enorme crescimento na quantidade de informações tex-
tuais disponı́veis na web. Com uma riqueza de opiniões expressas na forma texto, em
grupos de notı́cias, sites de avaliação e mı́dias sociais. Nesse contexto, a mineração de
texto tornou-se extremamente importante, permitindo a extração de conhecimento útil e
detecção de tendências desconhecidos na vasta quantidade de dados [8].

O Facebook é uma mı́dia social em que mais da metade de seus 1 bilhão de
usuários estão ativos todos os dias atualizando status, trocando mensagens e postando
conteúdos. Seguindo esta linha, este trabalho pretende desenvolver uma solução para
identificação de usuários influêntes no Facebook [9].



2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

2.1. Mineração de Texto

A mineração de dados ou descoberta de conhecimento em dados pode ser definida como a
ciência de extrair conhecimento útil a partir de repositórios de dados. De maneira análoga
à mineração de dados, a mineração de texto pode ser definida como um processo de
descoberta de conhecimento útil a partir de coleções de documentos textuais. Por meio
de um conjunto de ferramentas de análise procura-se extrair informações novas e úteis
que estão contidas em um ou mais documento de texto como notı́cias de jornal, e-mails,
artigos ou midias sociais, através da identificação e exploração de padrões e tendências
[2] [4] [3].

A mineração de dados pressupõe que os dados já foram armazenados em um for-
mato estruturado, em contrapartida, nos sistemas de mineração de texto é necessário dei-
xar os dados que estão na forma não estruturada em um formato intermediário mais ex-
plicitamente estruturado. Este processo de transformação dos dados faz parte da primeira
etapa da mineração de texto, o pré-processamento dos dados, que envolve quebrar o texto
em frases e palavras, redução do dicionário através da remoção de artigos, conjunções,
preposições, palavras sem conteúdo e redução de um termo ao seu radical (stemming) [4]
[7].

Após os dados serem preparados são aplicados as operações do núcleo de um
sistema de mineração de texto que envolve a descoberta de padrões, análise de tendências
e algoritmos de descoberta de conhecimento. Entre os padrões comumente utilizados para
descoberta de conhecimento em dados textuais estão a análise de distribuição, frequencia
e regra de associação [4].

Sistemas de mineração de texto geralmente contam com uma camada de
apresentação dos resultados em que ferramentas de visualização como gráfos são utili-
zadas para facilitar a navegação e exploração dos resultados. E também contam com
técnicas de refinamento que permite interagir com o resultado para a otimização da des-
coberta [4].

2.2. Estado da Arte

Segundo L. Ampofo et al [1] o crescente volume e disponibilidade dos dados digitais on-
line em ambientes de mı́dia social como Twitter, Facebook, oferece novas oportunidades
para pesquisadores investigar o comportamento social, cultural, econômico e polı́tico.

Estudos recentes ressaltam a importancia das mı́dias sociais para auxiliar o mar-
keting e alavancar as vendas das empresas. Uma pesquisa mostrou o uso da mineração
de texto para realizar uma análise competitiva em dados gerados por usuários no Twitter
e no Facebook sobre três grandes redes de pizzarias [6].

Ainda, [5] apresentou que as postagens no mural do Facebook podem prever par-
cialmente traços psicológicos de auto-monitorização1 dos usuários do Facebook.

1alguém que está preocupado com a forma como são percebidos pelos outros e vai realmente mudar seu
comportamento para que seja percebido de forma mais positiva



3. Objetivos
O objetivo deste trabalho é desenvolver uma solução para reconhecer usuários influentes
no Facebook com base no conteúdo que eles publicam.



4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Para alcançar o objetivo do trabalho será dado continuidade ao levantamento bibliográfico
e estudo dos algoritmos de classificação de texto. Em seguida inicia-se o estudo da API
Graph do Facebook que permitirá montar um base de dados para realizar experimen-
tos. Para finalizar será aplicada as técnicas de mineração de dados a fim de encontrar os
usuários que mais propagam conteúdo relevante.



5. Cronograma de Execução
Atividades:

1. Leitura bibliográfica;
2. Estudo detalhado dos métodos;
3. Implementação e Testes;
4. Escrita do TCC;
5. Conclusãoo e revisão do trabalho;

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

Atividade 1 X X X X
Atividade 2 X X X X X X
Atividade 3 X X X X X
Atividade 4 X X X X X X
Atividade 5 X X X X



6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Espera-se com este trabalho levantar os algoritmos de mineração de texto que apresentem
bons resultados para a identificação de forma automatizada de pessoas influentes no Fa-
cebook. Esta solução será um facilitador para aqueles que desejam propragar conteúdo
por meio de usuários e não sabem quais são as melhores escolhas.



7. Espaço para assinaturas

Londrina, 31 de Março de 2014.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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