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Abstract. Thanks to the internet, the modern world is more connected than ever.
Social networks provide a perfect environment to connect effectively the people
inside the internet. Understand the preferences and tastes of users provides the
ability to target content to users. Using the data generated by users, you can
suggest community which an individual belongs. Through Louvain modularity
technique applied with text mining on data generated by users it is possible to
detect communities within social networks and also lettering thereof.

Resumo. Graças à internet, o mundo moderno está mais conectado do que
nunca. Redes sociais fornecem um ambiente perfeito para conectar de forma
efetiva as pessoas dentro da internet. Entender as preferências e gostos dos
usuários fornece a possibilidade de direcionar conteúdos aos usuários. Usando
os dados gerados pelos usuários, é possı́vel sugerir a qual comunidade um in-
divı́duo pertence. Através da técnica de modularidade de Louvain aplicado jun-
tamente com mineração de texto nos dados gerados por usuários é possı́vel fazer
a detecção de comunidades dentro de redes sociais e também fazer a rotulação
das mesmas.

1. Introdução
Na era da informação, onde dados são criados e fornecidos para usuários em uma taxa
crescente, possuir a maior quantidade de dados já não é mais um grande diferencial,
entregar os dados que o usuário deseja obter sem ele ao menos perceber é.

Conteúdo direcionado é uma das melhores maneiras de entregar dados que os
usuários desejam obter. Ao manter um registro do comportamento do internauta por meio
de páginas visitadas, posts e conversas é possı́vel montar um perfil do usuário. Entender
o que ele gosta e quais são suas preferências da o poder para empresas direcionar os
conteúdos.

Conteúdo direcionado é utilizado pelas maiores empresas de informática. Ofere-
cer o conteúdo que o usuário deseja ver aumenta a satisfação de usar aquela plataforma e
gera maior fidelidade por parte do usuário. O mundo é formado por uma grande rede na
qual as pessoas estão conectadas. Cada pessoa tem preferência por determinados assun-
tos ou categorias. Deste modo, o mundo é categorizado em diversos subgrupos dentro de
uma rede maior, que são as comunidades.

Publicidades direcionadas são um dos exemplos mais claros de como oferecer
dados direcionados aos usuários é importante para as empresas. Através de publicidade



direcionada as chances do usuário se identificar com o produto oferecido pela propaganda
é maior, consecutivamente aumentando as chances de venda.

Em redes sociais é possı́vel encontrar pessoas que possuem interesses, gostos e
preferências iguais as suas. Dividir e compreender em quais comunidades os usuários
estão incluı́dos, da a possibilidade de descobrir de forma generalizada os conteúdos que
ele mais iria gostar de consumir e quais publicidades seriam mais efetivas para ele. Este
trabalho visa categorizar usuários baseado em seus dados gerados em uma rede social.

A rede social usada neste trabalho para a extração de posts será o Twitter. O
twitter é um serviço microblog que oferece aos usuários a possibilidade de fazer pequenas
postagens de textos (tweets). Um tweet nada mais é do que pequenas publicações que os
usuários do Twitter fazem. As publicações são consideradas pequenas já que só é possı́vel
fazer postagens de textos com até 140 caracteres.

A organização do trabalho está disposto da seguinte forma: A seção 2 descreve
princı́pios básicos para o modelo proposto, expondo alguns métodos que serão de suma
importância na implementação do trabalho. A seção 3 apresenta os objetivos do trabalho.
A seção 4 descreve como serão usados os conceitos estudados para alcançar o objetivo. A
seção 5 fornece um cronograma de execução das atividades necessarias para a conclusão
do trabalho. A seção 6 expõe como a pesquisa realizada pode contribuir para avançar ou
consolidar o conhecimento dos leitores do TCC resultante.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

Nesta seção será apresentado os conceitos fundamentais para o desenvolvimento do tra-
balho assim como suas métricas relacionadas.

2.1. Rede social e grafos

As redes sociais vêm ganhando cada vez mais importância dentro da sociedade. A par-
tir do desenvolvimento dos meios de comunicação, principalmente depois da Internet,
as relações sociais não dependem de um espaço fı́sico e geográfico, elas ocorrem inde-
pendentes do tempo e do espaço. E, mesmo assim, as relações em uma rede refletem a
realidade ao seu redor [7]. A definição de redes sociais apresentada em [4] contempla a
idéia de compartilhamento de valores e interesses que, para promover o fortalecimento da
rede, dependem do compartilhamento da informação e do conhecimento. Normalmente, o
meio público de compartilhamento de informações que os usuários usam em redes sociais
são posts escritos em formatos de texto.

Através de posts feitos em uma rede social, os textos obtidos dos mesmos podem
ser armazenados em forma de grafos para depois aplicar técnicas de modularização e
divisão em comunidades como veremos no tópico 2.4. O grafo montado deve se basear
nas palavras compartilhadas dos usuários, onde cada palavra simboliza um nó do grafo e
cada aresta representa uma conexão de uma palavra para outra. Como exemplo, temos na
figura 1 (imagem adaptada de [5]) os nós ”eclipse”e ”solar”, onde uma aresta de peso 4 os
une informando que a sentença ”eclipse solar”foi encontrada 4 vezes nos textos coletados
para processamento.



Figura 1. Representação de grafo da sentença ’eclipse solar’

2.2. Mineração de texto

A mineração de dados é um campo que vem ganhando rápidos avanços nos últimos anos
[1]. Devido ao barateamento e avanço da automatização nas empresas o armazenamento
de dados se tornou uma prática comum e essencial. A área de mineração de dados teve
origem na década de oitenta e tem como princı́pio a extração de informações importantes
de grandes volumes de dados [6]. A mineração de texto é análoga à mineração de dados,
diferenciando nos dados que serão processados. No caso da mineração de texto os dados
não estão estruturados ou estão semi-estruturados, um exemplo de mineração de texto
seria a varredura de uma página HTML, arquivos de diferentes tipos de formatos, emails
entre outro.[2] A mineração de texto consiste de algumas etapas, a figura 2 mostra estas
etapas.

Primeiramente é feita a coleta de textos baseados em arquivos de entrada, no caso
deste trabalho, os textos são retirados dos tweets publicados no twitter. A etapa de pré-
processamento é responsável por converter os textos em uma representação que possa ser
manipulado pelos métodos de extração de conhecimento, fazendo as correção ortográficas
e filtrando palavras sem significado semântico relevante (remoção de stopwords) para a
análise da etapa de processamento. A etapa de processamento é a etapa onde se obtém
as informações mais relevantes dos textos processados, realizando a separação das par-
tes constitutivas do texto. Essa etapa envolve, ainda, o desenvolvimento de algoritmos
a serem utilizados na mineração textual. O pós-processamento é a etapa em que se faz
a avaliação e a validação dos resultados visando obter melhor conhecimento do algo-
ritmo usado na mineração. É importante destacar a utilização frequente da análise de
conteúdo em conjunto com a mineração de texto na descoberta de conhecimento em tex-
tos. A Análise de Conteúdo é definida como um conjunto de técnicas de análise das
comunicações visando obter, por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição
de conteúdo das mensagens, indicadores que permitam a inferência de conhecimentos
relativos às variáveis inferidas de entrada.[2]

Figura 2. Representação dos passos para a mineração de dados [2]



2.3. Comunidade em grafos

O termo ”comunidade”apresenta na literatura diferentes significados e conotações. Em
relação as ciências sociais, comunidade se refere à um grupo de pessoas que compartilha
o mesmo tipo de interesse ou atividade. Uma vez que as redes passaram a ser consideradas
modelos para diversos sistemas reais, o conceito de comunidade expandiu, referenciando
a estruturas de grupo em uma variedade de redes [5]. Uma nova noção de comunidades
surgiu após o crescimento das redes sociais, apresentando uma variedade de entidade
onlines com diversas relações e interações dentre as entidades.

Podemos representar uma rede social em um grafo de várias maneiras, assumindo
os nós como usuários e arestas como amizades é um exemplo. Neste trabalho visamos
construir um grafo de palavras onde as arestas são conexões entre elas, como vimos em
2.1. Deste modo, aplicando técnicas de modularização, que veremos em 2.4, o resultado
final será comunidades em um grafo onde cada comunidade possui N palavras associadas.
Podemos então através destas palavras usar a mais influênte de cada grupo para rotular as
comunidades. A figura 3 representa a divisão de comunidades dentro de um grafo.

Figura 3. Representação de comunidades em um grafo[5]

2.4. Modularidade com Louvain

A modularidade é uma métrica que quantifica a qualidade de uma comunidade em uma
rede, avaliando quanto mais densamente conectados os nós dentro de uma comunidade
são, comparados com quão conectado eles seriam, em média, em uma rede aleatória ade-
quadamente definido.

Seja a modularidade Q representado pela equação abaixo, com valores entre 0 e
1, onde 1 seria uma conexao forte ou densa e 0 fraca.

Q = 1
2m

∑
ij[Aij − kikj

2m
]δ(ci, cj)

Onde Aij representa o peso da aresta entre i e j, ki =
∑
jAij é a soma dos pesos

das arestas do vertice i, ci é a comunidade para qual o vértice i é determinado. A função
δ(u, v) é dada como 1 se u = v e 0 caso contrário e m=

∑
ijAij.

O método Louvain, consiste em duas fases que se repetem iterativamente. Dado
um grafo com N nós com pesos, inicialmente, assume que cada nó é uma comunidade
diferente. Para todos os nós i’s e seus vizinhos j é feita a verificação de ganho de modula-
ridade retirando ou adicionando i na comunidade j. O nó i fica então situado na comuni-
dade onde houver maior ganho de modularidade. Isto é feito repetidas vezes até não obter



mais ganho de modularidade, obtendo então um grafo dividido em varias comunidades
modularizadas [3].

3. Objetivos
Desenvolver uma ferramenta com a capacidade de executar a categorização de usuários
dividindo em comunidades através de grafos usando a modularidade de Louvain com a
base de dados formados por dados de usuários dentro de redes sociais. O trabalho visa
encontrar e dividir usuários de redes sociais em grupos de pessoas visando categorizar as
preferências e gostos de cada usuário.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Para alcançar os objetivos propostos pelo trabalho, primeiramente será feito o le-
vantamento bibliográfico através de publicações de artigos cientificos e livros. Será
feito o estudo das bibliografias levantadas, buscando compreender como será feita a
implementação. Depois deverá se buscar uma base de dados sólida para mineração de
textos e buscas por resultados. Será feita então a implementação e testes do sistema pro-
posto.

5. Cronograma de Execução
Atividades:

1. Levantamento bibliográfico
2. Estudo de conceitos básicos para a formulação do modelo;
3. Pesquisa e detalhamento dos conceitos;
4. Escrita e entrega da versão preliminar do TCC;
5. Realização de testes;
6. Escrita e entrega do relatório final de TCC;

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

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

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Espera se com este trabalho oferecer métodos para alocar usuários de uma rede social
em comunidades. Desta forma podendo oferecer publicidade baseada nos gostos pessoais
dos usuários, sugerir conteúdo baseado na sua preferência, sugerir possı́veis amizades e
direcionar informações baseadas nas comunidades em que pertencem. Um exemplo de
resultado esperado seria capturar dados de um usuário, encaixar ele em uma comunidade
de usuários que consomem o mesmo assunto e retornar qual seria está comunidade..



7. Espaço para assinaturas

Londrina, data por extenso.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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