
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

CENTRO TECNOLÓGICO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

PROJETO DE GRADUAÇÃO

LUCAS MALACARNE ASTORE

DESENVOLVIMENTO DE UMA FERRAMENTA
COMPUTACIONAL PARA ANÁLISE VISUAL DE DADOS

DE REDES SOCIAIS

VITÓRIA

2019



LUCAS MALACARNE ASTORE

DESENVOLVIMENTO DE UMA FERRAMENTA
COMPUTACIONAL PARA ANÁLISE VISUAL DE DADOS

DE REDES SOCIAIS

Parte manuscrita do Projeto de Graduação do

aluno Lucas Malacarne Astore, apresentada ao

Departamento de Engenharia Elétrica do Centro

Tecnológico da Universidade Federal do Espírito

Santo, como requisito parcial para obtenção do

grau de Engenheiro Eletricista.

Orientador: Prof. Dr. Patrick Marques Ciarelli

VITÓRIA

2019



Scanned by CamScanner



AGRADECIMENTOS

É um privilégio e uma felicidade muito grande entregar este trabalho finalizado depois de cinco

longos anos neste curso desafiador e instigante. Minha trajetória até aqui teria sido muito mais

difícil sem a ajuda, companhia e apoio de pessoas tão especiais e importantes pra mim. Não

poderia deixar de agradecer, em particular:

À minha mãe Aparecida Malacarne, pelo carinho, preocupação e amor constante que me ajudou

em todas as dimensões da minha vida. Ao meu pai Jayme Astore por todo apoio e esforço

para que eu pudesse ter a melhor educação possível. Ao meu irmão Matheus, pelas conversas

construtivas que me ajudaram tanto nos últimos anos.

Aos amigos que fiz quando membro do Programa de Educação Tutorial - PET Elétrica, que sem

dúvida foram essenciais na minha permanência no curso, que me fizeram entender a parte humana

da engenharia. E também a todos amigos da graduação, que me acompanharam diariamente

no sofrimento, desespero e cervejinhas durante/pós aulas. Em especial, Junia Pimental, Sofia

Simonetti e Bárbara Lima.

Ao Rodrigo Dilen pelas inúmeras vezes que ouviu meus desabafos e insatisfações, por dividir

comigo momentos tão especiais, por ser a definição completa de companheirismo. E Carlos

Allencar, por ser um amigo que sempre me apoiou e acreditou em mim. Sou extremamente grato

pela nossa amizade.

Aos meus amigos do VTS, pelos intensos momentos de risadas e confusões. À Maria Vitória

e Guilherme Scardua, por terem sido pessoas essenciais na realização de um dos meus sonhos

durante a graduação. Dois presentes que apareceram na minha vida.

Ao professor e orientador Patrick Ciarelli, pelo conhecimento compartilhado e ajuda fundamental

no desenvolvimento do trabalho. E também à Universidade Federal do Espírito Santo, por ter

sido minha casa nos últimos anos, por todos os momentos que vivi em cada espaço do campus

Goiabeiras.



RESUMO

O uso das mídias sociais, como o Twitter, tem se diversificado desde sua criação. É possível

observar que, atualmente, a plataforma se tornou um grande palco online de propagação de

notícias, discussões políticas e marketing digital de empresas. À vista disto, pesquisadores das

mais diversas áreas estão cada vez mais interessados em investigar as informações contidas nos

dados digitais extraídos das redes sociais. Entretanto, há uma dificuldade no que diz respeito

ao tratamento e visualização desses dados, tendo em vista a grande quantidade, diversidade de

formatos encontrados e complexidade. Muitas vezes é necessário recorrer a softwares complexos

para conseguir lidar com as especificidades dos dados e adotar uma abordagem adequada

de tratamento. Nesse sentido, este trabalho apresenta o projeto de desenvolvimento de uma

ferramenta computacional intuitiva que permita um usuário leigo obter representações gráficas de

dados complexos extraídos de redes sociais, em especial o Twitter. A aplicação foi programada na

linguagem Java por possuir diversas bibliotecas gratuitas para desenvolvedores e principalmente

por conta de sua Máquina Virtal Java (JVM), que permite o programa ser executado em diferentes

sistemas operacionais, sem necessidade de instalações e preparação de ambientes. Este trabalho

apresenta todas as funcionalidades da ferramenta, que inclui análise de textos, visualização de

gráficos, mapas e de imagens. Um estudo de uso da ferramenta é realizado a partir de quatro

bancos de dados extraídos do Twitter e fornecidos pelo Laboratório de Estudos sobre Imagem e

Cibercultura (Labic).

Palavras-chave: Visualização. Java. Mineração de dados digitais. Pré-processamento textual.

Grafos.



ABSTRACT

The use of social media, such as Twitter, has diversified since its inception. Currently, it can be

seen that the platform has become a major online stage for corporate news spreading, political

discussions and digital marketing. In view of this, researchers from various fields are increasingly

interested in investigating the information contained in digital data extracted from social networks.

However, there is a difficulty regarding the treatment and visualization of these data, considering

the large amount, diversity of formats and complexity. It is often necessary to resort to complex

software in order to cope with the specifics of the data and to adopt an appropriate treatment

approach. In this sense, this paper presents the project of developing an intuitive software that

allows a lay user to obtain graphical representations of complex data extracted from social

networks, especially Twitter. The application was programmed in Java language because it has

several free libraries for developers and mainly because of its Java Virtual Machine (JVM), which

allows the program to run on different operating systems, without the need for installations and

preparation of environments. This work presented all the software’s features, which includes

text analysis, graphs, maps and images visualization. A usage study of the tool is conducted

from four databases extracted from Twitter and provided by the Image and Cyberculture Studies

Laboratory (Labic).

Keywords: Visualization. Java. Digital Data Mining. Textual Preprocessing. Graphs.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Apresentação

A crescente popularização das redes sociais fez com que elas deixassem de ser apenas uma

forma de entretenimento e comunicação digital e se tornassem ferramentas importantes de

propagação de notícias e informações, marketing de produtos e serviços e grandes plataformas

de manifestações de opiniões e debates. Em particular, o Twitter e o Facebook têm sido, nos

últimos anos, grandes meios para expressão social e política, além de serem algumas das redes

sociais mais utilizadas por brasileiros e corporações (GUEDES, 2013). Atualmente, no Brasil,

as redes sociais mais consumidas pelas pessoas são o Youtube, com 60% de pessoas ativas, o

Facebook, com 59%, o Whatsapp, com 56% e o Instagram, com 40% (DINO, 2018). O Twitter,

por sua vez, tem recebido cada vez mais inscrições de usuários brasileiros, que já representam

a segunda maior parcela de registros na plataforma, com mais de 40 milhões de utilizadores

(CONSULTORIA, 2015). Ademais, segundo a empresa de pesquisas GlobalWebIndex, o Brasil

é o segundo país no qual as pessoas passam mais tempo em redes sociais, com cerca de 225

minutos por dia, sendo a média global de 150 minutos (BBC, 2019). Nesses ambientes, todo tipo

de assunto e conteúdo são discutidos e publicados.

Estudantes e pesquisadores de áreas de ciências humanas e sociais têm dedicado atenção para

os dados digitais encontrados nas mídias online como forma de analisar conjunturas políticas,

comportamentos dos usuários, disseminação de doenças, entre outros. Segundo Guisordi e Borin

(2014), um marco desse movimento foi a Primavera Árabe, que eclodiu em 2011 impulsionada

pela participação expressiva de manifestantes no Twitter e Facebook. Um exemplo de grupo

de pesquisa que utilizou esses tipos de dados é o Laboratório de Estudos sobre Imagem e

Cibercultura (Labic), do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do

Espírito Santo (Ufes), iniciado em 2007 (LABIC, 2007). A equipe, formada por professores

e alunos de áreas multidisciplinares, desenvolve e aplica produtos digitais além de realizar

pesquisas e atividades no que diz respeito ao impacto da cibercultura e práticas da comunicação

contemporânea, sendo a principal base de trabalho a análise das redes sociais e da mídia online.

Devido ao alto alcance e usabilidade, as plataformas online têm gerado uma grande quantidade

de dados. A fim de obter uma visualização entendível das informações contidas nestes dados,

técnicas especiais de tratamento e manipulação são aplicadas (CASTILLO, 2017). No caso das
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redes sociais, há dados principalmente na forma textual, imagens e vídeos, cada um com uma

forma diferente de processamento para obter maior eficiência na interpretação das informações.

Dessa forma, é possível observar um cenário que envolve a alta demanda por ferramentas capazes

de lidar com grandes pacotes de dados e de fácil uso para pesquisadores de diversas áreas, sem

necessidade de conhecimento em programação para realizar a visualização e análise desses

dados.

O presente trabalho se insere na área da engenharia e computação e busca implementar técnicas

e ferramentas capazes de dinamizar e aumentar a eficiência na representação visual de dados

digitais coletados de redes sociais. Além disso, busca encapsular todo conteúdo em uma ferra-

menta computacional intuitiva e de fácil uso, sem necessidade de instalação e preparação de

ambiente, para que pesquisadores das áreas de humanas e sociais, ou mesmo pessoas leigas na

área de programação, possam usar as funcionalidades implementadas.

1.2 Motivação

Os dados extraídos de plataformas online possuem informações relevantes para diversos seg-

mentos de pesquisa, como demonstrado por Soryani e Minaei (2012) e Liu, Ho e Lu (2017),

porém apresentam alta complexidade de análise devido a sua grande quantidade e diversidade de

formatos. Dessa forma, representar tais informações é uma tarefa que demanda conhecimento de

linguagens de programação ou habilidade no uso de softwares específicos. Além disso, pesquisa-

dores das ciências humanas e sociais possuem grande interesse nessas informações para análise

de conjunturas e comportamento social. Entretanto, enfrentam uma barreira para conseguir obter

representações gráficas para analisá-las de maneira adequada, devido ao grande volume de dados

e à falta de conhecimento de programação para implementar algoritmos que possam auxiliar na

análise e visualização dos dados. Mesmo embora existam softwares que realizam tais análises,

em geral, são softwares que realizam análises específicas, necessitando o usuário usar vários em

conjunto, os quais nem sempre são gratuitos. Além disso, ferramentas que analisam textos em

português são raros quando comparados aos já existentes para a língua inglesa.

A ferramenta computacional desenvolvida neste trabalho apresenta uma solução para os pro-

blemas descritos anteriormente. Desse modo, pesquisadores de qualquer área poderão analisar

dados complexos por meio de visualizações gráficas geradas por uma ferramenta intuitiva e
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acessível que abrange uma variedade de tipos diferentes de análise. Como consequência disto, é

possível alcançar uma maior independência de programadores e maior autonomia do usuário na

análise de dados digitais extraídos de redes sociais.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo geral

O objetivo principal deste trabalho consiste no desenvolvimento de uma ferramenta que permite

ao usuário obter análises visuais - por meio de diferentes tipos de gráficos - de dados extraídos

de redes sociais, principalmente o Twitter. O software tem como público alvo usuários sem

conhecimento de programação, dessa maneira, é contemplado de uma interface intuitiva e de

fácil usabilidade e sem necessidade de instalação ou configurações e que apresenta portabilidade

para ser executado em diferentes sistemas operacionais.

1.3.2 Objetivos específicos

A ferramenta desenvolvida tem como objetivos específicos, disponibilizar para o usuário funcio-

nalidades que permitem:

i Visualizar e analisar a relevância de palavras-chave relacionadas a um assunto determinado

(hashtags);

ii Realizar a classificação simples de publicações (tweets) em determinados assuntos e

categorias (educação, agricultura, política, entretenimento, etc.) baseada na presença de

determinadas palavras no texto;

iii Analisar a relevância de imagens por meio da visualização das imagens mais compartilha-

das na rede social;

iv Visualizar e analisar a relevância de usuários por meio dos usuários mais citados na rede

social;

v Visualizar gráficos temporais mostrando a evolução de assuntos e uso de determinadas

palavras;
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vi Visualizar o relacionamento contextual das palavras por meio da representação de palavras

pelo algoritmo Glove (PENNINGTON; SOCHER; MANNING, 2014);

vii Analisar dados textuais usando técnicas de n-gram e regras de associação;

viii Visualizar a geolocalização de tweets.

O processo de coleta de dados das redes sociais não foi implementado como uma função na

ferramenta computacional proposta, já que existem ferramentas específicas para isso, inclusive

uma desenvolvida pelo Labic.

1.4 Estrutura do Trabalho

O texto deste trabalho está organizado em seis capítulos. O Capítulo 2 apresenta uma revisão de

trabalhos relacionados com análise de dados de redes sociais, a estrutura do tweet e uma breve

contextualização de técnicas de tratamento e visualização de dados textuais. No Capítulo 3 são

discutidas as ferramentas que serviram de base para a construção da ferramenta computacional. O

Capítulo 4 exibe as interfaces do programa e instrui o processo de construção das representações

gráficas desenvolvidas. Em seguida, no Capítulo 5, são encontrados estudos de casos que

objetivam demonstrar os resultados obtidos por meio do uso da ferramenta. Por fim, o Capítulo 6

conduz para as considerações finais e trabalhos futuros relacionados ao escopo deste trabalho.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

A organização de dados (coleta e armazenamento) e a utilização de ferramentas para análise

visual, por exemplo gráficos, são partes do processo de visualização de informações. Tais

ferramentas divergem de acordo com o tipo de dados a serem visualizados, levando em conta

suas especificidades. Pode-se dizer que as representações gráficas funcionam como interfaces

entre dados e o observador humano (SANTOS, 2015). Um marco inicial da utilização dessas

ferramentas é encontrado nos trabalhos de Willian Playfair, em 1786, pioneiro na produção de

gráficos de barras, linhas e setores, ao considerar a capacidade perceptiva e cognitivas humana

(SPENCE, 2006). Outra importante contribuição foi da enfermeira britânica Florence Nightingale,

com o chamado coxcomb diagram, publicado em 1858, que utiliza uma representação gráfica

diferente para mostrar o efeito de doenças letais no exército britânico (SMALL, 2010).

Conforme Freeman (2000) pontua, a análise visual de informações é comum em diversas áreas

da ciência e tem se estendido para mídias sociais. Dessa forma, no cenário atual, é observada

a necessidade de manipular e operar com grandes quantidades de dados digitais. No caso de

trabalhos originados de redes sociais (Big Social Data), é importante estabelecer a maneira

mais adequada de representação destes. Neste sentido, Santos (2015) descreve, em seu artigo,

diferentes técnicas de visualização, com dados extraídos do Twitter, para auxiliar pesquisadores

a entenderem os sentimentos dos usuários em relação à Copa do Mundo de 2014. A autora

combinou interesses jornalísticos com o desenvolvimento de gráficos com os dados. Foram

apresentados, por exemplo, gráfico de proporção de publicações no Twitter em um dia baseado

em hashtags populares e também uma visualização interativa com a média de publicações no

Twitter, que foram classificadas como positiva, neutra e negativa em relação ao jogo entre Brasil

e Alemanha.

Do mesmo modo, Carvalho (2017) propôs, em sua dissertação, um sistema de visualização

para análise temporal de tópicos no Twitter em conexão com debates políticos ocorridos entre

deputados e senadores em Brasília. Já Recuero e Zago (2011) analisaram a reputação dos

candidatos Dilma e Aécio em 2014 nos debates, por meio do Twitter. Foram utilizados grafos para

representar a relação de coocorrência entre palavras nas publicações referentes aos candidatos. À

vista disso, observa-se duas possibilidades de análise que podem ser desenvolvidas na ferramenta

deste trabalho. Uma considerando a evolução temporal dos assuntos publicados pelos usuários
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da plataforma, e a outra produzindo grafos para estabelecimento de conexões entre palavras,

usuários e até imagens.

Para a construção das funcionalidades que serão fornecidas pela ferramenta computacional, é

preciso conhecer tanto a plataforma social Twitter e a estrutura dos dados a serem tratados, como

as técnicas e métodos de tratamento de dados digitais usados anteriormente em outras pesquisas

e trabalhos científicos.

2.1 Estrutura do Tweet

O micro-blogging Twitter faz parte de uma série de plataformas interativas online que compõe

as chamadas redes sociais e que se difere quanto à proposta de uso. Seu principal objetivo é o

compartilhamento e visualização de ideias e informações por meio de mensagens curtas, muitas

vezes exibidas em tempo real (GUEDES, 2013). De acordo com Statista (2019), no último

quadriênio de 2018 foram registrados 312 milhões de usuários ativos mensais no Twitter, no qual

os usuários brasileiros representam a segunda maior parcela deste registro (CONSULTORIA,

2015). Portanto, ela é uma das redes sociais mais usadas mundialmente.

A marca registrada do Twitter é a limitação de 280 caracteres por publicação (até 2017 eram 140),

chamados de tweets. Devido à restrição, os elementos textuais nos tweets são curtos e expressam

o ponto de vista do usuário de forma mais concisa. É opcional anexar conteúdo de imagem e

vídeo ao texto e fazer o uso de hashtags como forma de “classificação” ou agrupamento de

assuntos relacionados, que são ranqueados pela plataforma nos “Trends Topics”. É observado

que hashtags ou palavras individuais têm mais peso retórico que um discurso convencional

(BASSILAKIS; DIERMEIER; GOECKE, 2018). A plataforma disponibiliza ao usuário algumas

funções como: compartilhar tweets de outros usuários (retweets ou RT), curtir a publicação,

responder ou qualquer combinação entre essas funções.

Cada usuário do Twitter tem um nome de perfil único, associado com o caractere “@”. Os

tweets detém sempre as informações: um usuário de origem (quem publicou), o conteúdo textual

(podendo ou não conter imagens e vídeos), a data e horário de publicação, a quantidade de

respostas, RT e curtidas recebidas. Ademais, tweets antes de 2019, podem vir associados com a

geolocalização do lugar que foi postado. A Figura 1 apresenta os parâmetros mencionados.
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Figura 1 – Estrutura do tweet

Fonte: Produção do próprio autor.

Todas as funcionalidades descritas anteriormente podem servir de interesse para análises de

pesquisas em diferentes áreas do conhecimento. Com o tratamento adequado dos dados, é possível

responder perguntas como: quais são as imagens que apresentam maior e menor relevância em

um dado conjunto de dados, isto é, como é distribuído o compartilhamento entre as imagens em

um dataset? Como foi a evolução temporal (em números de tweets) de uma determinada hashtag

ou imagem? Quais são os temas mais abordados? Qual foi o posicionamento dos usuários em

relação a um determinado acontecimento político ou social? Em que localização está sendo

falado mais sobre determinado assunto? Qual é o tópico mais comentado entre os usuários em

um dado período de tempo?

2.2 Banco de Dados

Para validação das funcionalidades da ferramenta foram utilizados quatro banco de dados extraí-

dos do Twitter, fornecidos pelos pesquisadores do Labic, com diferentes contextos temporais.

O presente trabalho não teve como objetivo realizar a análises dos resultados obtidos, mas sim

apresentar as possíveis representações gráficas que o usuário pode construir.

O primeiro dataset refere-se ao assassinato da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco,

ocorrido no dia 14 de março de 2018. O crime gerou diversas discussões nas plataformas online,
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em especial Twitter e Facebook, e até nos dias atuais é comentado quando uma nova notícia

sobre o crime é divulgada. A coleta é referente ao dia 16 de Junho de 2018 entre 16h 16:14h, e

possui 787 tweets. O segundo banco de dado compreende no período de aumento de casos de

microcefalia no Brasil nos anos de 2015 e 2016 e a posterior descoberta da relação com o zika

vírus. Os tweets coletados foram publicados entre os dias 19 de dezembro de 2015 e 1 fevereiro

de 2016, e possui um total de 11.410 publicações. O terceiro banco de dados aborda tweets

relacionados à Copa do Mundo de 2014, sediada no Brasil. Com 64.701 tweets, entre os dias 3 de

dezembro de 2013 a 24 de fevereiro de 2014. Por fim, a última base da dados utilizada situa-se

no contexto da aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no Brasil. A base contém

61.447 tweets extraídos entre os dias 2 de novembro e 6 de novembro de 2017.

2.3 Extração de Conhecimento em Banco de Dados

A produção extensiva de dados tem gerado discussões na comunidade acadêmica, em consequên-

cia da popularização de tecnologias de informação, atrelada com a evolução da capacidade

de armazenamento e processamento computacional. Os desafios enfrentados se encontram

principalmente na extração de conhecimento contida nos dados. Nesse sentido, técnicas de

reconhecimento de padrões, métodos estatísticos e de computação têm sido desenvolvidos e

aperfeiçoados.

Nessa perspectiva, surge no final da década de 80 o conceito de Descoberta de Conhecimento

em Banco de Dados (em ingês: Knowledge Discovery in Databases – KDD), que nomeia o

processo composto por métodos para a extração de conhecimento e identificação de padrões não

triviais de um grande volume de dados reunidos - chamados de datasets (FAYYAD; PIATETSKY-

SHAPIRO; SMYTH, 1996). É encontrado na literatura diferentes considerações de divisões

das etapas do processo de KDD. Han, Kamber e Pei (2011) descrevem sete etapas sequenciais

ocorridas após a coleta dos dados brutos:

i Limpeza de dados: remoção de ruídos e inconsistências nos dados;

ii Integração dos dados: onde múltiplas fontes de dados podem ser combinadas;

iii Seleção de dados: extração dos dados relevantes do banco de dados;

18



iv Transformação: onde os dados são transformados e consolidados em formas apropriada

para mineração executando operações de resumo ou agregação;

v Mineração de dados: etapa essencial que corresponde ao conjunto de algoritmos capazes

de realizar a busca efetiva por conhecimentos úteis;

vi Avaliação dos modelos encontrados: identificação dos padrões de real interesse que repre-

sentam o conhecimento;

vii Visualização dos dados: aplicação de técnicas de visualização e representação que apre-

sentam o conhecimento extraído aos usuários.

Para Goldschidt e Passos (2005), o processo pode ser resumido em três grandes etapas opera-

cionais: pré-processamento (compreende seleção, organização e preparação inicial dos dados

a serem usados nos algoritmos das fases posteriores) a mineração de dados (sob o mesmo

conceito apresentado acima) e, por fim, o pós-processamento (tratamento do conhecimento

adquirido pela mineração).

É relevante citar que o processo de extrair informações de dados digitais depende diretamente do

tipo de dado a ser analisado. Segundo Tan (2000), cerca de 80% das informações disponíveis

em um computador e de conteúdo online do mundo estão em formato textual. Da mesma forma,

o Twitter, apesar de também dispor da função de anexar conteúdo audiovisual, é composto

majoritariamente por informações textuais. Isto posto, a maioria das técnicas do processo de

KDD utilizadas no presente trabalho foi direcionado para textos.

2.4 Técnicas de Pré-processamento de Texto

Em Processamento de Linguagem Natural (PLN), a Mineração de Textos (MT, do inglês Text

Mining) surge do mesmo conceito da Mineração de Dados (MD), entretanto aplicado a dados

exclusivamente textuais, ou seja, constitui-se no processo de Descoberta de Conhecimento em

Textos (KDT, do inglês Knowledge Discovery in Texts) (HACK, 2014). De acordo com Hack

(2014), o processo de MT é composto por diferentes técnicas de pré-processamento de textos

que visam identificar similaridades segundo a morfologia ou significado das palavras, além
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de promover uma simplificação textual sem prejuízo no sentido do conteúdo. Algumas tarefas

relevantes quando se trabalha com textos são (JUNIOR, 2007):

i Filtragem e Tokenização: As primeiras etapas do processo consistem na extração de

caracteres de pontuação e a decomposição do texto em unidades mínimas (tokens). Por

exemplo, a frase “O brócolis é um vegetal crucífero” possui 6 tokens, uma vez que o

caractere “espaço” é desconsiderado:

[O] [brócolis] [é] [um] [vegetal] [crucífero]

É necessário a aplicação de estratégias de tokenização para garantir a eficácia do processo

nas tarefas de identificação de abreviações, símbolos e números (JUNIOR, 2007).

ii Remoção de StopWord: Consiste na remoção dos tokens que não agregam nenhum valor

semântico no texto e sua remoção gera a simplificação sem prejuízo de significado para

a análise dos dados textuais. Os chamados stopwords são frequentemente os artigos,

preposições, pontuação, conjunções e pronomes na linguagem (JUNIOR, 2007).

iii Lemetização ou Stemização: Os tokens, ou palavras, podem aparecer com diferentes

flexões nos textos. Embora eles apresentam significado semântico semelhante, o sistema

computacional interpreta como palavras diferentes. Para amenizar isso, pode ser usada

a lemetização ou a stemização das palavras. O primeiro retorna a forma canônica das

palavras enquanto que a segunda retorna o radical das palavras. Para o exemplo casarão,

casinha, casebre e casa, a lemetização retornaria a palavra casa para todas as quatro,

enquanto que a stemização retornaria a palavra cas-. Neste trabalho foi usada a ferramenta

de Corretor Gramatical para OpenOffice (CoGrOO) (CCSL, 2011) para obter a forma

canônica das palavras.

iv Cálculo de Relevância de Palavras: As palavras em um texto possuem importâncias

diferentes. De maneira geral, os tokens mais frequentes nas frases apresentam maior

relevância no significado do texto. Dessa forma, esta etapa objetiva a atribuição de pesos

de acordo com o uso do termo em um texto (HACK, 2014).

v Vetorização de Textos: O método de representação de frases em vetores é uma prática

comum em Text Mining e pode ser feito de diferentes maneiras. Uma forma comum é

a associação das palavras segundo os pesos a elas atribuídas que indicam o seu grau de
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importância para a preservação do sentido da informação. A representação dos textos na

forma vetorial facilita o processamento de textos por um computador.

Assim sendo, os dados textuais extraídos do Twitter, que serão utilizados neste trabalho, deverão

passar pelas etapas de pré-processamento textual descritas. Tal passo apresenta grande relevância

no processo de extração de informação uma vez que a quantidade de dados é muito grande e eles

são complexos de serem tratados em seu formato original.

2.5 Mineração de dados - Algoritmos para Análise de Dados

A exploração de grandes quantidades de dados, por meio de um conjunto de técnicas e métodos de

processamento, é chamada de Mineração de Dados (MD, do inglês Data Mining). Nesse processo,

diferentes algoritmos são aplicados, que permitem identificar relacionamentos e propriedades

entre os dados, não óbvias de serem notados (SILVA et al., 2013). Neste trabalho foram usados

alguns destes algoritmos para auxiliar na análise dos dados.

2.5.1 Regras de associação

Segundo Vasconcelos e Carvalho (2004), em MD, os algoritmos de regras de associação se

destacam pela sua aplicabilidade. Para Brusso (2000), é possível defini-los como: “as regras de

associação são padrões descritivos que representam a probabilidade de que um conjunto de itens

apareça em uma transação visto que outro conjunto está presente”. Em outras palavras, o objetivo

é caracterizar as co-ocorrências entre conjuntos de elementos a partir de um outro conjunto de

dados estruturados com transações, sendo cada transação um subconjunto de elementos.

Um exemplo clássico das regras de associação é conhecido como “Análise de Cesta de Mer-

cado”, que se baseia na ideia de observação nas compras efetuadas em um mercado e descobrir

quais produtos são relacionados e assim comumente comprados em conjunto. Uma regra de

associação possível, extraída de um banco de dados de um mercado, pode ser representada como

a implicação:

SE {arroz, feijão} ENTÃO {suco}
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Desse modo, a regra indica que se um cliente comprar arroz e feijão, em geral ou provavelmente,

também comprará suco, sugerindo um relacionamento forte entre as vendas dos produtos. Para

comerciantes, tal conhecimento, adquirido por meio da análise dos dados de venda, pode trazer

benéfico no sentido de tomada de decisões, visando, por exemplo, aumento de faturamento. Uma

vantagem deste tipo de abordagem é a interpretabilidade das regras.

No que se refere a PLN, regras de associação podem ser usadas para descobrir correspondência

entre conjuntos de itens textuais ou até mesmo classificá-los. Um exemplo simplificado pode ser

considerado a partir dos tweets apresentados abaixo:

i @luctrs: Quero ver protesto na Copa viu Brasil!!! #SorteioCopa2014 #GloboNaCopa

ii @randusu: Teremos protestos na copa Brasil? Fica a pergunta! #SorteioCopa2014

iii @MarcosFontini: Cadê os protestos da Copa? #Brasil

iv @mathtosi: Risos para quem acha que os protestos acabaram. Ano que vêm, Copa e

eleições a coisa vai ficar séria no Brasil. #ChangeBrazil

v @dwomr: Deveriam ter mostrado as imagens dos protestos na Copa do Brasil

É observado, por exemplo, a relação entre os termos protestos e Copa, uma vez que em todos

os tweets é encontrada a ocorrência de ambos. Pode-se também criar a regra de associação de

classificação como:

SE {Protesto, Copa} ENTÃO {Brasil}

Ou seja, a co-ocorrência de protestos e copa é pode ser associada com o termo Brasil. Dessa

maneira, é possível criar diversas regras e verificar, em uma grande base de dados extraídos de

mídias sociais, quais foram os assuntos mais comentados em um determinado período de tempo

e conjuntura social, política e econômica.

Duas métricas são usadas para embasar e determinar a força das regras: abrangência e confiança.

A abrangência de uma regra é definida como sendo a divisão entre itens que satisfazem o conjunto

A e B da regra pelo número de transações. Geralmente é usado o conceito de abrangência mínima,
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um valor estabelecido que determina se a regra é considerada ou descartada. A confiança pode

ser considerada como uma medida da força de abrangência. Basicamente, é a probabilidade de

encontrar um conjunto B da regra nas transações sobre a condição que essas transações também

contenham A.

Considere um conjunto de T transações ou tweets. Sejam X e Y subconjuntos de itens (pala-

vras) em T e uma regra definida como X ⇒ Y . As equações (2.1) e (2.2) ilustram as métricas

mencionadas:

A =
f (X ∪Y )

T
, (2.1)

C =
f (X ∪Y )

f (X)
. (2.2)

Onde A é a Abrangência, C é a Confiança das regras, f (X) é a frequência de X e f (X ∪Y ) é a

frequência de X e Y juntos.

Existem na literatura diversos algoritmos e bibliotecas capazes de gerar regras de associações,

calcular os parâmetros de abrangência e confiabilidade e outras funcionalidades que permitem

análise de dados. É relevante citar que o desenvolvimento de novas técnicas e algoritmos em

ciência de dados é contínuo, assim como o aperfeiçoamento de métodos já existentes. Neste

sentido, no desenvolvimento da ferramenta computacional deste trabalho, foram usados dois:

Algoritmo Apriori e Algorimo de Cobertura.

2.5.1.1 Algoritmo Apriori

Desenvolvido por Agrawal, Imielinski e Swami (1993), o Algoritmo Apriori é um dos mais

promissores no que diz respeito a mineração de dados por regras de associação (WU et al., 2007).

O algoritmo, iterativo e não supervisionado, busca itens frequentes em uma base dados, por

meio de criação de um conjunto de “itens candidatos” de k elementos a partir de outro conjunto

de k− 1 elementos. Os padrões que não atingirem uma frequência mínima, pré estabelecida,

são eliminados e os frequentes são adicionados a um conjunto de itens. De maneira geral, o

algoritmo pode ser dividido nos seguintes passos:
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i O primeiro passo consiste na criação da tabela de candidatos com suas respectivas frequên-

cias (abrangência). Assim, é verificado os itens que atendem a abrangência mínima reque-

rida, e são adicionados a um conjunto A1 os itens que atendem a este critério;

ii No segundo passo, é formado um conjunto de 2 itens A2, feito a partir da combinação de

itens de A1 da iteração anterior e novamente é calculada a abrangência dos termos;

iii O algoritmo Apriori prossegue iterativamente, até que o conjunto de Ak−itens encontrados

seja um conjunto vazio. Após, são obtidas as regras do tipo X ⇒ Y ;

iv Por fim, é calculada a confiança de cada uma das regras obtidas. Regras com confiança

abaixo de um limiar podem ser removidas.

As principais vantagens alcançadas é a simplicidade e facilidade de implementação, apesar de

ser um algoritmo iterativo que pode levar tempo de processamento dependendo da base de dados

e sistema utilizado.

Neste trabalho, o uso do algoritmo se insere na procura de relacionamentos entre palavras (itens)

em um banco de dados extraídos de redes sociais.

2.5.1.2 Algoritmo de Cobertura

Em Aprendizado de Máquinas, uma tarefa comum é o uso de algoritmos supervisionados. Isto é,

são programas que usam parte da base de dados para treinamento, adquirindo assim a capacidade

de tomar decisões quando recebem novos dados (FACELI et al., 2011). Em MD, tarefas como

essas são chamadas de “Tarefas Preditivas”. Nesse contexto, o algoritmo de cobertura aprende

regras de associações com base em exemplos de base de dados de treinamento (FACELI et al.,

2011). É possível usá-lo, por exemplo, na identificação de classes de um determinado conjunto

de registros por meio de regras do tipo:

SE {cenoura, batata} ENTÃO {Legumes}
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A procura pode ser feita a partir de uma regra geral e derivar regras específicas, acrescentando

condições, definida como busca top-down. Ou de forma contrária, de muitas regras específicas

para regras mais gerais, eliminando as restrições, definida como busca bottom-up.

O algoritmo parte de um conjunto de exemplos (treinamento), para aprender uma regra para uma

das classes, removendo o conjunto de exemplos cobertos pela regra e repete o processo. Quando

só há exemplos de uma única classe, o processo termina.

Para medir a qualidade de uma regra gerada são usados diferentes parâmetros, como:

i Ncover: número de exemplos cobertos pela regra;

ii Ncorreto: número de exemplos cobertos pela regra corretamente classificados;

iii Cobertura: razão entre Ncover e N;

iv Acurácia: razão entre Ncorreto e Ncover.

O algoritmo de cobertura pode ser usado para gerar regras de classificação, dada uma base de

dados e rótulos para os dados.

Embora este algoritmo gere regras em formato similar ao do algoritmo Apriori, eles possuem

diferenças: a) o primeiro é supervisionado enquanto o segundo é não-supervisionado; b) o

primeiro relaciona os atributos com às classes, enquanto que o segundo verifica a relação entre

os atributos, que só podem assumir dois valores (presente ou ausente); c) as regras são obtidas

por algoritmos diferentes.

2.5.2 N-Gram

Em mineração de dados em PLN, muitos algoritmos empregam o conceito de n-gram (KUMAR,

2017). O modelo de linguagem (LM, do inglês Language Model) n-gram é uma extração de um

subconjunto de N termos de um determinado conteúdo textual. Em outras palavras, n-gram é uma

sequência de N palavras (ou de N caracteres). Em termos práticos, na frase pré-processada (sem

tokens que agregam valor semântico) “Quero ver protesto Copa Brasil” para N = 2 (bigram)

obtém-se, por exemplo, “Quero ver”, “ver protesto”, “protesto Copa” , “Copa Brasil”. Para N = 3
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(trigram) poderia-se obter: “protesto Copa Brasil”. Ao aplicar a algoritmo, diversas combinações

de subconjuntos são geradas. Em análises de conjunturas, é relevante obter, por exemplo, quais

subconjuntos extraídos aparecem com maior frequência em um determinado conjunto dados.

As aplicações do modelo se inserem em uma vasta quantidade de tarefas. Como exemplo,

correção ortográfica automática, quebra de palavras e resumo de texto. Outro uso de n-grams é o

desenvolvimento de recursos para modelos supervisionados de Aprendizado de Máquinas. Por

exemplo, tokens são utilizados como bigrams no espaço de recursos em vez de apenas unigrams.

De maneira geral, o maior uso de n-grams se insere em prevê a ocorrência de uma palavra com

base na ocorrência de suas N−1 palavras anteriores.

No contexto deste trabalho, o n-gram é usado como base para uma funcionalidade de busca de

termos frequentes. Como exemplo, é possível responder a questão: dado um conjunto textual,

extraído em um período de tempo, qual conjunto 2-gram ou 3-gram é mais mencionado pelos

usuários?

2.6 Word Embedding

Word Embedding pode ser definido como um conjunto de métodos de representação de palavras

na forma de vetores cujas similaridades relativas se correlacionam com semelhança semântica

(SAHLGREN, 2015). A ideia principal é a construção de um mapeamento de vetores em um

espaço (do inglês embedding space) onde palavras relacionadas e similares são localizadas

próximas umas às outras. De maneira geral, são processos que fazem uma ligação entre a

compreensão da linguagem humana à de uma máquina. Assim, as técnicas do word embedding

são muito utilizadas em áreas como PLN e Aprendizado de Máquinas (do inglês Machine

Learning).

Para a visualização da resposta do algoritmo do word embedding é necessário estabelecer

métodos capazes de reduzir a dimensão dos vetores de dados formados a partir do texto de

entrada. Dessa forma, o desafio é converter para duas dimensões (espaço {x,y}) as representações

vetoriais das palavras com n dimensões (em geral, n >>> 2) preservando o máximo possível

da estrutura da dimensão de origem. A técnica t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding

(t-SNE), desenvolvida por Maaten e Hilton (2008), apresentou um avanço na solução deste
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problema. O algoritmo do t-SNE projeta dados de alta dimensão para uma baixa dimensão e os

ajusta de acordo com as distâncias relativas originais. Assim, pontos próximos (que representam

os vetores de dados) são “atraídos” e pontos distantes “repelidos”. O t-SNE utiliza t-distribution

(parecida com a curva de distribuição normal em estatística) para determinar o quão distante

um único ponto está dos demais. A Figura 2 ilustra como é feito tal processo. Dessa forma, é

feito esse procedimento para todos os pontos e inseridos em uma matriz de similaridade que

é usada como base para ajustar os pontos na baixa dimensão. O algoritmo é disponibilizado

gratuitamente em doze linguagens de programação (MAATEN; HILTON, 2008).

Figura 2 – Distância entre dados t-SNE

Fonte: Statquest (2017).

Uma utilização comum para exemplificar o resultado de uma aplicação de word embedding é feita

segundo a relação de nomes País - Capital. Um vetor que representa a palavra “Alemanha”, em

um algoritmo que realiza word embedding, apresenta uma maior proximidade à palavra “Berlim”

do que à “Lisboa”, uma vez que a representação vetorial de ambas palavras são próximas devido

ao grau de similaridade entre elas (CARVALHO, 2017). A Figura 3 mostra um exemplo de

representação de um conjunto de palavras de um texto. É possível notar que a palavra oven

(forno), por exemplo, aparece mais próxima no espaço de microwave (microondas) e refrigerator

(geladeira) do que as palavras color (cor) e paint (pintura). E assim para o resto do universo de

palavras, considerando a similaridade entre elas.
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Para obter a representação word embedding são utilizadas técnicas de redução de dimensio-

nalidade de uma matriz de coocorrência formada a partir de palavras de um conteúdo textual

(CARVALHO, 2017). Uma dessas técnicas, o Word2Vec, desenvolvido inicialmente por Mikolov

e outros (2013) a partir de uma estrutura de rede neural, pode funcionar de duas maneiras não

supervisionadas: continuous bag-of-words (CBOW) e skip-gram. O processo de ambas é feito

sobre um texto em linguagem natural, processado por meio de uma janela pré fixada, que se

desloca pelos vetores de palavras em função de uma central. Com o uso do CBOW é possível

prevê uma única palavra relacionada com um conjunto de palavras de entrada. Em contrapartida,

o skip-gram prevê um conjunto de palavras relacionadas a partir de uma fornecida. A transforma-

ção de vocabulários em vetores é a tarefa principal, como representado na Figura 4 (AGUIAR,

2016).

Figura 3 – Exemplo de aplicação de Word Embedding

Fonte: Lynn (2018).

Outra técnica, que é uma extensão do método Word2Vec e desenvolvida por Pennington, So-

cher e Manning (2014), o Global Vectors for Word Representation (Glove) também realiza

a representação vetorial das palavras. O método proposto usa um treinamento por meio de

estatísticas de co-ocorrência global palavra-palavra agregadas de um conteúdo textual (PEN-

NINGTON; SOCHER; MANNING, 2014). Assim, o resultado é um modelo de aprendizado

que pode resultar em incorporações de palavras melhores. Em seu trabalho, Carvalho (2018)

comparou diferentes métodos de word embedding para análise de sentimentos. Como resultado,

Glove apresentou resultados melhores que Word2Vec em relação ao desempenho na analogia das

palavras (CARVALHO, 2018).

28



Figura 4 – Exemplos de Word2Vec

Fonte: Aguiar (2016).

A ideia de usar as técnicas de associação de palavras é devido ao fato dos dados digitais extraídos

do Twitter serem majoritariamente textual. Dessa forma, uma funcionalidade interessante para o

software a ser desenvolvido é mostrar as relações das palavras dentro de um contexto temporal.

Por exemplo, como os usuários estão descrevendo e definindo os candidatos em um período

eleitoral.

2.7 Grafo

Sistemas complexos requerem formas de representações adequadas e capazes de simplificar os

dados do problema de maneira mais intuitiva. Neste sentido, a Teoria dos Grafos é amplamente

usada em diversas áreas do conhecimento, em particular nas Ciências e Engenharias, como forma

de modelo matemático para problemas complexos e de difícil visualização (PRESTES, 2016).

Um grafo (do inglês graph) G pode ser definido como um par G = (V,A) de dois conjuntos

finitos arbitrários. Os elementos de V (G) são chamados de vértices e os de A(G) são as arestas.

A estrutura de um grafo representa as relações entre os elementos que o constitui (vértices

e arestas). Seja uma aresta vw, então seus vértices v e w são ditos vizinhos ou adjacentes. A

Figura 5 mostra uma representação de um grafo simples com os conjuntos V = {t,u,v,w,x,y,z}

e A = {vw,uv,xw,xu,yz,xy} (FEOFILOFF; KOHAYAWA; WAKABAYASHI, 2016).

O uso de grafos para representação de dados de rede sociais tem sido uma prática comum. Em seu

trabalho, Enamoto (2016) investigou por meio da Teoria de Grafos o uso do Twitter relacionado
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à epidemia do Ebola ocorrida entre os anos 2013 e 2015. Foi identificado a presença de vértices

que auxiliam na disseminação de informações. De maneira semelhante, o Labic realiza análises

de repercussão de notícias no Twitter. Os pesquisadores do laboratório utilizam a plataforma

online Gephi1 que permite a representação em grafos de dados textuais.

Neste trabalho, grafos foram usados para auxiliar na representação visual de alguns dados.

Como exemplo, é possível mostrar a relevância de usuários ou imagens que receberam mais

compartilhamentos no Twitter. Cada vértice (nó) do grafo representa um usuário ou uma imagem

da plataforma e a aresta o RT recebido.

Figura 5 – Estrutura de um grafo

Fonte: Feofiloff, Kohayawa e Wakabayashi (2016).

1 https://gephi.org/
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3 FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO

3.1 Java

Para o desenvolvimento da plataforma, foi necessário escolher uma linguagem de programação

que atendesse a todos os requisitos do projeto. A tecnologia Java mostrou-se conveniente por

ser uma programação de alto nível e orientada a objetos, apresentar alta portabilidade do código

gerado e pela disponibilidade de um vasto conjunto de bibliotecas úteis na confecção do código.

Outras características relevantes para a escolha do Java é que é possível desenvolver aplicativos

nele que não precisam de instalação no computador e que possuem interface gráfica amigável

com o usuário. Assim, ele permite o desenvolvimento de aplicativos portáteis que podem ser

carregados em dispositivos como um pendrive e usados em qualquer computador. Além disso,

Java é considerado uma das linguagens mais utilizadas em Ciência de Dados (CANTO, 2017).

Dessa forma, como Grillo (2012) discute em sua monografia, a plataforma Java é constituída por

duas ferramentas:

i Máquina Virtual Java (JVM - Java Virtual Machine): É o principal responsável pela

alta portabilidade da tecnologia, ou seja, a independência do sistema operacional ou da

plataforma em geral a ser utilizado. A tecnologia Java utiliza bytecodes, um formato de

código intermediário entre o código fonte (texto manipulável) e o código de máquina

(texto que o computador consegue executar). O bytecode gerado é interpretado pela JVM,

permitindo assim ser executado em qualquer máquina ou processador usado (RICARDE,

2000). Os criadores da tecnologia usavam o slogan “write once, run anywhere” (“escreva

uma vez, rode em qualquer lugar”, tradução nossa) para descrever tal vantagem. Destaca-se

que a máquina virtual Java é nativa dos principais sistemas operacionais, o que facilita que

usuários possam usar aplicativos desenvolvidos em Java sem a necessidade de instalação

de qualquer software no computador;

ii A Interface de Programação de Aplicações (API, do inglês Java Application Programming

Interface): Constitui-se no conjunto de bibliotecas (do inglês packages) classes e interfaces

já programadas e prontas para serem utilizadas na construção de novas aplicabilidades, ou

seja, evitando a repetição de métodos já programados e otimizando tempo.

Como Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE), que é uma ferramenta utilizada para

servir de apoio para a programação do software, será usado o Eclipse, pela rapidez e eficiência no
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gerenciamento e organização do projeto Java, além de ajudar na programação ao autocompletar

as opções de comando.

3.2 Bibliotecas

Para a construção das representações gráficas, que serão disponibilizadas pela ferramenta,

propõem-se usar três bibliotecas de código aberto em linguagem Java. São elas: JFreeChart

(JFREECHART, 2008), GraphStream (GRAPHSTREEM, 2010) e UnfoldingMaps (UNFOL-

DING, 2014). Com o intuito de fornecer alto índice de Interação Humano-Máquina (IHM),

a ferramenta WindowBuilder (WINDOWBUILDER, 2019) será usada para a construção da

interface do programa, sendo responsável por encapsular e tornar entendível para o usuário suas

funções e aplicações.

3.2.1 JFreeChart

Desenvolvido por David Gilbert em 2000, a biblioteca Java JFreeChart fornece uma série de

classes e métodos capazes de formar diferentes estilos de gráficos para apresentação de dados.

Em seu site oficial, é possível obter exemplos de uso de tais gráficos, além de acusar mais de 2,2

milhões de downloads (JFREECHART, 2008).

O uso da biblioteca consiste na sua importação no projeto e adequação dos parâmetros para a

construção dos gráficos. Cada gráfico possui diferentes propriedades e parâmetros que devem ser

preenchidos para sua reprodução adequada. A Figura 6 mostra dois exemplos de gráficos, de

pizza e de pontos, feitos pelo JFreeChart Java.

Figura 6 – Exemplos de gráficos JFreeChart

Fonte: Jfreechart (2008).
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É possível personalizar todos os gráficos com o uso de métodos da biblioteca. Por exemplo,

mudar as cores, formatar a legenda e título e ajustar o tamanho dos dados apresentados. Nota-se

que o uso do JFreeChart será muito oportuno neste trabalho, pela diversidade de opções e a

liberdade de criação dos gráficos, que podem ser adaptados para atender às especificidades dos

dados digitais a serem apresentados.

A proposta do uso da biblioteca para este trabalho é servir de base para a reprodução dos dados

digitais em forma de gráficos de barras, pizza e pontos. Pode-se apresentar, por exemplo, em um

gráfico de barras quais foram as hashtags mais usadas em um determinado período, ou apresentar

em um gráfico de pizza a opinião dos usuários (a favor, contra ou imparcial) a respeito de algum

tema comentado no Twitter durante uma semana.

3.2.2 GraphStream

O projeto GraphStream foi desenvolvido por pesquisadores do Laboratório de Informática, de

Tratamento de Informação e de Sistemas (LITIS - Laboratoire d’Informatique, du Traitement

de l’Information et des Systèmes) da Universidade Le Havre, em 2010 (GRAPHSTREEM,

2010). A biblioteca GraphStream fornece ferramentas para a produção e representação de grafos

dinâmicos, ou seja, que mudam de aspecto e formato ao longo do tempo, de acordo com os

dados importados. Os métodos disponíveis permitem que o programador modele as interações

dinâmicas dos grafos.

Da mesma forma que a biblioteca JFreeChart, o GraphStream dispõem de uma série de proprie-

dades para a personalização dos grafos. Pode-se, por exemplo, aplicar uma figura ou um usuário

a nós do grafo. A Figura 7 mostra alguns exemplos de personalizações possíveis.

Com o uso desta biblioteca será possível avaliar visualmente quais foram as imagens mais

compartilhadas no Twitter, em um dado período, por meio do crescimento exponencial dos nós

associados às imagens. De maneira semelhante, também pode-se associar os nós à usuários e

representar os usuários que receberam mais compartilhamentos, ou seja, que apresentaram maior

relevância no Twitter em um período de tempo.
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Figura 7 – Exemplos de personalização dos grafos

Fonte: Graphstreem (2010).

3.2.3 Unfolding maps

As publicações expostas nas redes sociais comumente podem vir acompanhadas com a geolo-

calização na qual o usuário se encontrava no momento da divulgação. O Twitter apresentava

tal funcionalidade como opcional para o usuário desde sua fundação quando, no começo de

2019, a plataforma tornou possível o compartilhamento da geolocalização apenas com o uso

de aplicativos externos, como o Foursquare. Ainda assim, muito conteúdo foi gerado ao longo

dos anos com o uso de tal aplicação. Já o Facebook e Instagram, é possível habilitar a opção

“Check-in” ou adicionar o ponto de referência no mapa referente a publicação.

A biblioteca UnfoldingMaps é fruto de um trabalho desenvolvido por Till Nagel e outros

contribuidores, em parceria com o Laboratório de Design de Interação na Universidade de

Ciências Aplicadas em Potsdam - Alemanha, Universidade Católica de Lovaina - Bélgica,

e o Laboratório de Cidades Sensíveis do MIT - Estados Unidos (NAGEL et al., 2013). O

UnfoldingMaps fornece uma diversa gama de métodos para a criação de mapas interativos

para geolocalização por meio do Processing e Java. A Figura 8 mostra um exemplo de uso da

biblioteca, obtido do site oficial, com o uso de marcadores.

O UnfoldingMaps utiliza como atributo coordenadas geográficas - latitude e longitude - e

mapas na rede internet (é necessário que o usuário tenha acesso à rede), para a exibição de

marcadores como mostrado anteriormente. Deste modo, é observado o potencial de aplicação da
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biblioteca para visualização de dados de redes sociais. As publicações geolocalizadas possuem

tais coordenadas ao serem coletadas como dados, tornando possível, por exemplo, exibir nos

mapas online funcionais do UnfoldingMaps o exato local da publicação e qual o conteúdo

publicado. Esse tipo de visualização permite que pesquisadores tenham uma percepção espacial

de onde está sendo falado nas redes sobre determinado tipo de assunto, como citações de casos

de doenças, podendo descobrir focos de proliferação, ou reivindicações e denúncias públicas.

Figura 8 – Exemplo de personalização dos grafos

Fonte: Unfolding (2014).

3.2.4 WindowBuilder

Um bom projeto de software requer um alto nível de IHM, ou seja, apresentar uma interface

entendível e intuitiva para que o usuário não tenha dificuldades de acesso às funções que são

disponibilizadas pelo programa (GRILLO, 2012). Isto posto, foi escolhido o uso da ferramenta

WindowBuilder para o IDE Eclipse, por apresentar todos os recursos de construção da interface,

além de ser de fácil uso e compreensão. A Figura 9, disponibilizada no site oficial do Eclipse,

mostra as funções e o ambiente de trabalho intuitivo do WindowBuilder. Nele é possível montar

uma interface gráfica somente arrastando os componentes para dentro de um painel e ajustando

as suas propriedades. Os efeitos da iteração do usuário com essa interface são programados no

ambiente Eclipse.
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Figura 9 – Interface do WindowBuilder

Fonte: WindowBuilder (2019).

3.2.5 CoGrOO

O sistema de Corretor Gramatical para OpenOffice (CoGrOO) é uma ferramenta open-source,

desenvolvida em 2006, para o sistema de processamento textual do LibreOffice (OpenOffice). O

projeto atua como corretor ortográfico (detecta erros de grafia nas palavras) e gramatical (detecta

erros nas relações entre as palavras) (CCSL, 2011).

Utilizado na etapa de pré-processamento textual, a principal motivação para utilizar as bibliotecas

do CoGrOO é no auxilio para a obtenção da forma canônica e classe gramatical das palavras.
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4 A FERRAMENTA COMPUTACIONAL

A ferramenta computacional desenvolvida neste trabalho tem como proposta reunir e disponibili-

zar para o usuário diferentes formas de visualização e representação de dados extraídos de redes

sociais. A ferramenta possui uma interface gráfica (GUI, do inglês Graphic User Interface), ou

seja, dispõe de ícones e elemento visuais, que permite o acesso e execução de suas funcionalida-

des. Para mais, por ser uma aplicação em Java, não há necessidade de preparação de ambiente

para seu uso, apenas os instaladores fornecido gratuitamente pelo fabricante que, em geral, os

computadores já possuem instalados.

As funcionalidades do programa foram divididas em seis seções, dispostas na barra superior

da ferramenta. São elas: Sobre, Análise textual, Geolocalização, Gráficos Estáticos, Glove e

Grafos. A partir destes é possível acessar os métodos implementados e opções de cada tipo

de representação de dados. A Figura 10 mostra a tela inicial do programa, com o menu de

ferramentas na parte superior. Nas seções seguintes, serão apresentadas e detalhadas cada

requisito das aplicações disponíveis no programa.

Figura 10 – Tela inicial do programa

Fonte: Produção do próprio autor.
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4.1 Sobre

Esta aba apresenta as informações básicas da ferramenta, como descrição básica, desenvolvedor

e Universidade de origem.

4.2 Análise textual

A aba de Análise textual reúne três técnicas de mineração de textos e fornece ao usuário arquivos

de saída com o resultado produzido pelos algoritmos. Divididas em sub abas, as técnicas possuem

diferentes parâmetros a serem preenchidos pelo usuário para que o processamento do algoritmo

ocorra de maneira correta.

Um passo comum para todas as técnicas da seção em questão é a anexação do arquivo com os

dados textuais a serem trabalhados (dataset), que pode ser no formato txt ou csv, sendo uma

publicação (tweet) por linha. Dessa forma, na parte superior é encontrado o botão que permite o

usuário selecionar o arquivo localizado em algum diretório do computador. Enquanto não for

selecionado, é exibido no box ao lado do botão a indicação “Nenhum arquivo escolhido”. Assim

que for selecionado, o caminho do arquivo será exibido no box ao lado do botão. A Figura 11

mostra a interface inicial do menu de Análise textual. Com o arquivo textual anexado, o usuário

estará apto para escolher a técnica desejada.

4.2.1 N-gram

Na primeira subseção encontra-se a aplicação do modelo N-gram para dados textuais. O conceito

de N-gram, explicado no Capítulo 2, é aplicado para identificar a quantidade de ocorrência dos

termos resultantes do modelo. É gerado, assim, um arquivo de saída no mesmo diretório do

arquivo de dados de entrada, com o resultado da busca. É fornecido também a opção de exibir

tais resultados em um gráfico de barras, anexando o arquivo de saída gerado.
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Figura 11 – Interface de Análise textual

Fonte: Produção do próprio autor.

O procedimento de criação começa com a escolha de dois parâmetros obrigatórios: o valor de

N e a Frequência de corte (FC). O valor de N define a quantidade de palavras dos conjuntos

buscados (2-gram e 3-gram são os mais comuns). Já o valor da Frequência de corte define a

quantidade mínima de vezes a ser considerado no arquivo de saída do N-gram. Por exemplo, para

FC = 50 só serão considerados os termos que ocorrem mais de 50 vezes no arquivo de dados.

Com os parâmetros delimitados, o usuário poderá clicar no botão “Gerar N-gram”. A ação irá

gerar um arquivo de saída nomeado de “resultados-ngram.txt”, com os termos e suas respectivas

frequências. Por fim, o usuário poderá anexar o arquivo de saída para a criação de um gráfico de

barras que representará o resultado obtido pelo algoritmo. Visto que é a primeira subseção do

menu Análise textual, a interface pode ser observada na Figura 11.

4.2.2 Confiança/Abrangência

O objetivo na sub aba de Confiança/Abrangência é avaliar combinações de termos, com uma

dada frequência mínima pré-estabelecida, extraídos de pacotes de dados textuais. Implementado

conforme o algoritmo Apriori, a funcionalidade gera um arquivo de saída com a sequência

de resultados: a regra de associação encontrada, o fator de confiança e de abrangência. Tais

resultados são separados por uma barra vertical “|”.
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A interface da funcionalidade foi organizada de maneira sequencial. Em primeiro lugar, o usuário

deve inserir o arquivo de dados, na parte superior da página, no botão “Anexar texto”. Como

é um método exclusivamente textual, os dados devem conter apenas o texto da publicação ou

tweet. Em seguida, é opcional ao usuário a anexação do arquivo de classes, isto é, um arquivo

com as classes dos tweets referente ao arquivo anterior, obedecendo a sequência de linhas. Isto

significa que, por exemplo, para o tweet na segunda linha do arquivo de dados, sua classificação

terá que ser escrita na segunda linha do arquivo de classes e assim por diante. Anexado os

dois arquivos, o usuário deve informar a frequência mínima de ocorrência dos termos a serem

considerados. Quanto menor o valor da frequência mínima, mais combinações são possíveis e

maior o custo computacional, por outro lado, um valor muito alto poder gerar nenhuma regra.

Para percentagens racionais, usa-se como separador decimal a vírgula. Após a definição deste

valor, o passo seguinte e apertar o botão “Gerar resultado”.

Nos casos de testes realizados na ferramenta, foi constatado que o processamento do algoritmo

geralmente demanda um tempo relativamente longo, uma vez que a quantidade de combinações

de termos e o cálculo dos parâmetros para cada um dos conjuntos pode ser muito custoso. Uma

vez gerado o arquivo de saída, nomeado “Resultado-confianca-abrangencia.txt” o próximo passo

consiste em gerar o gráfico de barras para a exposição visual dos resultados obtidos. Para isto, é

requisitado a anexação do arquivo saída gerado, e a definição de dois parâmetros, confiança e

abrangência mínima, que funcionam como filtro para uma visualização que represente melhor os

resultados.

No software utilizado foram geradas duas versões. Na versão com arquivo de classes, o cálculo

de confiança e abrangência mede como a combinação de termos interage com a classe. Neste

caso, a confiança mede a porcentagem que uma combinação específica acontece em uma classe,

enquanto a abrangência mede a porcentagem de tweets de uma classe que tinham a combinação

de termos. Por exemplo, uma combinação de termos com confiança de 60% e abrangência de 2%

para uma classe, significa que, de todas as vezes que a combinação acontece, 60% das vezes é na

classe, mas somente 2% dos tweets da classe tem essa combinação.

Na versão sem o arquivo de classe, as métricas são calculadas relacionando a combinação

de termos a certas palavras. São obtidas regras do tipo “A ⇒ B”, em que a confiança mede

a porcentagem de vezes que A apareceu junto com B em relação a quantidade de vezes que
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A apareceu, e a abrangência mede a porcentagem de vezes que A e B apareceram juntos nas

publicações (tweets). A Figura 12 exibe a interface relacionada a aplicação descrita.

Figura 12 – Interface Confiança/Abrangência

Fonte: Produção do próprio autor.

4.2.3 Regras

A técnica de classificação textual por meio de regras foi implementada de acordo com o algoritmo

de cobertura, na aba de Regras da ferramenta. É a funcionalidade que apresenta mais processos a

serem seguidos, e dessa forma requer uma atenção especial para que a criação da representação

gráfica final ocorra de maneira adequada. Diferente das outras funções, a aba em questão possui

duas sub abas que especificam os dois passos do algoritmo. De maneira geral, o primeiro consiste

na obtenção das regras para classificação e o segundo na aplicação e representação gráfica do

resultado obtido.

Para que o algoritmo aprenda e construa as regras, é necessário que o usuário forneça amostras

de dados para treinamento. Dessa forma, primeiramente, por meio do botão “Texto classificado”
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deve-se inserir o texto, no caso do Twitter um tweet por linha, e o botão “Classes” deve conter as

classes dos tweets anexados, respectivamente. Por exemplo, suponha que na segunda linha do

arquivo de texto tenha o tweet X , portanto, na segunda linha do arquivo de classes deve conter a

classe referente ao tweet X . A opção de classificação por uso de regras foi escolhida por permitir

uma fácil interpretação dos resultados por uma pessoa leiga, mesmo que embora possa não

fornecer resultados tão precisos quanto os de outras técnicas.

Uma vez anexado os dois arquivos mencionados, o usuário deve escolher entre três opções de

tratamento textual: Simples, Canônico e Canônico-Filtro. Em simples o texto passa somente por

etapas básicas de pré-processamento, na opção canônico o texto é processado transformando

as palavras em sua forma canônica e, por fim, em Canônico-Filtro as palavras são passadas

para a forma canônica e são retornadas somente as palavras das classes gramaticais substantivo,

adjetivo, adverbio e verbo. Independente da opção escolhida, uma lista de regras é retornada que

deve ser seguida na sequência indicada. Por fim, ao clicar no botão “Obter regras”, é criado no

mesmo diretório dos arquivos de entrada um arquivo de saída nomeado “Regras.csv” com as

respectivas regras encontradas com os termos que a definiram. A interface referente ao processo

do primeiro passo é apresentada na Figura 13.

Figura 13 – Interface de Regras - Primeiro passo

Fonte: Produção do próprio autor.
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Em sequência, o usuário deve acessar a segunda sub aba de Aplicação das regras. Neste ponto,

o usuário deve primeiramente anexar o banco de dados completo que deseja ser classificado

no botão “Anexar texto”, localizado na parte superior da interface. Em seguida, no primeiro

botão “Regras” é demandada a anexação do arquivo de saída “Regras.csv” e clicar em “Aplicar

regras”. A ação fará com que todos os dados passem pelo processo de classificação e pode

demorar alguns minutos dependendo do tamanho do arquivo de dados. É gerado assim o arquivo

“ResultadosRegras.csv” que deve ser anexado no botão “Resultados Regras” para a criação da

representação gráfica em barras do processo realizado. A Figura 14 mostra a interface do segundo

passo.

Devido a maior quantidade de passos a serem seguidos, foi criado um modelo alternativo de

diagrama de sequência que representa sequências de processos na obtenção e na criação do

gráfico de regras. O diagrama pode ser encontrado no Anexo A.

Figura 14 – Interface de Regras - Segundo passo

Fonte: Produção do próprio autor.
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4.3 Gráficos Estáticos

O menu de Gráficos Estáticos constitui basicamente na criação de gráficos de barras, linhas e

pizza, todos desenvolvidos por meio da biblioteca Java JFreeChart. O primeiro ponto importante

da página refere-se ao botão “Anexar Tweets”, onde o usuário irá entrar com o arquivo de dados

textuais (arquivo básico), em formato txt ou csv. Cada linha do arquivo deve corresponder a um

tweet ou postagem de um usuário. Assim que selecionado, o nome do caminho do arquivo será

exibido no campo abaixo do botão e será informado também a quantidade de tweets que serão

trabalhados. A Figura 15 mostra o procedimento de anexação de arquivo.

Figura 15 – Anexação de arquivo de texto em Gráficos Estáticos

Fonte: Produção do próprio autor.

A seção é subdividida em duas opções: Categorias e Frequência de termos.
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4.3.1 Categorias

Um dos métodos populares de categorização de tweets, em áreas como comunicação social

e jornalismo, é feito por meios da identificação de termos (muitas vezes as hashtags), como

destacado no artigo de Haacke, Goveia e Carreira (2014). A principal razão, se deve ao fato

das hashtags criarem um núcleo de assunto comum, que englobam informações que possuem

as mesmas palavras-chaves que possibilita a divisão de classes. Neste trabalho foi criada a

ferramenta de categorização de forma semelhante para facilitar o uso de usuários acostumados

com esta metodologia.

A opção de Categorias visa buscar e contabilizar classes em um conjuntos de dados textuais e

exibir o resultado em um gráfico (linha, pizza ou barras). A metodologia usada para a análise dos

tweets é por palavras-chave. Tais palavras-chave devem ser fornecidas pelo usuário em forma de

arquivo de texto (arquivo auxiliar) anexado ao clicar no botão “Categorias” da página em questão.

A busca consiste em encontrar os termos e assim determinar se o tweet pertence à categoria ou

não. Um exemplo prático da definição de categorias por termos pode ser mostrado ao definir a

categoria “Clima” como:

Clima|neve;chuva;sol;verão;inverno;calor;chuva;

Categoria|termo1;termo2;...;termoN;

Dessa forma, caso o tweet tenha alguma palavra do conjunto de termos descritos, ele é cate-

gorizado como sendo uma postagem sobre “Clima”. A busca das palavras-chave é feita linha

por linha no dataset de tweets, para todas as categorias definidas. É relevante mencionar que,

os termos e os tweets são normalizados com todas suas letras em minúsculas, para que não

haja distinção entre palavras iguais com formatação diferente de fonte. Caso um tweet não

contenha nenhum termo de nenhuma categoria, ele é definido como “Não classificado” ao final

do processo.

A formatação do arquivo das categorias é o mesmo apresentado no exemplo anterior, sendo uma

categoria por linha. É essencial que o usuário a obedeça, para que o processo da construção dos

gráficos funcione de maneira correta.
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Para a construção do gráfico de categorias de linha, existem outros detalhes importantes a serem

explicados. Em primeiro lugar, além do arquivo auxiliar de categorias, é possível definir o período

de tempo a ser analisado: em minutos, dias ou meses. Para tweets com um largo período de

tempo (por exemplo, de janeiro à maio) é prudente que o usuário escolha o período de meses.

Caso os tweets sejam referentes a coleta de um dia, a escolha de minutos é mais ideal. Outro

ponto relevante para o gráfico de linha diz respeito ao arquivo do banco de dados, uma vez que é

necessário que seja fornecida a informação timestamp (separado do texto por uma barra vertical

“|”) referente à hora em que a postagem foi feita. Tal informação deve ser extraída no momento

da coleta de dados. Desse modo, um exemplo da formatação dos tweets para gráficos de linha

pode ser:

@MTurismo: Governo vai classificar 4,8 mil hotéis para #Copa2014.|1386095977

texto|timestamp

Uma vez anexado o arquivo de categorias para os gráficos de barra e pizza, e definido os

parâmetros para o gráfico de linha, é possível gerar o gráfico clicando na opção “Gerar Gráfico”.

A Figura 16 apresenta na interface a função para o gráfico de barras.

Figura 16 – Anexação de arquivo auxiliar de categorias

Fonte: Produção do próprio autor.
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Por fim, ao clicar no botão de gerar o gráfico, o mesmo é exibido em uma janela externa. Uma

característica interessante da biblioteca JFreeChart é a possibilidade de personalização dos

elementos gráficos ao clicar com o botão direito do mouse sobre a imagem. É permitido alterar

as cores, adicionar título do gráfico, adicionar título das coordenadas e etc.

4.3.2 Frequência de termos

Os gráficos de Frequência de termos objetivam buscar e contabilizar termos (hashtags, palavras-

chaves, etc.) e exibir os resultados obtidos em três opções de gráficos: barras, linhas e pizza. O

arquivo com os termos a serem buscados (arquivo auxiliar) deve ser fornecido pelo usuário em

formato txt ou csv.

A metodologia utilizada para buscar as palavras é simples. O algoritmo literalmente busca cada

termo em cada tweets no banco de dados e guarda os valores da quantidade de vezes encontrada.

A normalização da fonte, como feito em Categorias, é realizada também na busca dos termos,

que consiste em transformar os tweets e os termos em letras minúsculas. A formatação do arquivo

auxiliar é um termo por linha.

termo1

termo2

...

termoN

Assim como em Categorias, a opção de gráfico de linhas tem as mesmas especificidades mencio-

nadas. O arquivo básico deve vir com o texto e o timestamp separados por uma barra vertical “|”.

A escolha da janela de tempo deve ser coerente com o período de tempo analisado para permitir

uma melhor visualização. Uma vez anexados os arquivos, o usuário estará apto para clicar no

botão “Gerar gráfico” para a exibição da janela com o gráfico, que também é personalizável.
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4.4 Grafos

Desenvolvido com base na biblioteca do GraphStream (GRAPHSTREEM, 2010), o menu de

Grafos é dividido segundo a construção de grafo de imagens e grafo de usuários, divididos em

duas sub abas. Para estes tipos de representações, o objetivo é mostrar a relevância de determinada

imagem ou usuário em um determinado contexto temporal, selecionado no processo de coleta

de dados. Tal relevância é medida por meio da opção de compartilhamento de publicações de

outros usuários, ou seja, quanto mais compartilhamento uma imagem receber de usuários, maior

será sua relevância, uma vez que mais pessoas se identificaram com a publicação e a acharam

pertinente ser vista por outras pessoas. Para usuários, a ideia de relevância é a mesma: quanto

mais compartilhamentos de publicações um usuário receber, maior será sua relevância.

4.4.1 Imagem

O grafo de imagens representa as imagens mais compartilhadas em um dado período temporal

selecionado pelo usuário. Para a criação desta representação, é necessário que o usuário tenha,

além do conteúdo textual com a identificação da imagem, as próprias imagens que foram citadas.

O primeiro campo a ser preenchida é o caminho da pasta onde se encontram os arquivos das

imagens. Por exemplo, para “C : \JavaIO\images” significa que dentro da pasta “images” em

“JavaIO” existem todas as imagens extraídas na etapa de coleta de dados. Tal repositório pode

estar em qualquer pasta local do computador. O segundo campo refere-se ao arquivo com as

informações do usuário que compartilhou e a identificação da imagem. É requerido que o

conteúdo textual forneça o usuário que compartilhou a imagem e a identificação da imagem,

separadas por uma barra vertical “|”, como exemplo:

user|id-da-imagem.jpg

cascavellettes|100000.jpg

Antes da criação do grafo de imagem, é demandado do usuário o número mínimo de imagens

citadas no arquivo. Tal parâmetro é essencial para desconsiderar imagens que foram mencionadas

poucas vezes e que podem poluir a visualização do grafo. A Figura 17 apresenta a interface da

funcionalidade.
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Figura 17 – Interface sub aba Grafos - Imagens

Fonte: Produção do próprio autor.

4.4.2 Usuário/RT

Na sub aba Usuários/RT, é possível analisar usuários (user) do Twitter que tiveram maior

quantidade de compartilhamento de seus tweets, ou seja, receberam mais retweets de suas

publicações. Cada user é representado por um nó do grafo, e conforme ele é citado em um tweet,

seu respectivo nó aumenta de tamanho e muda de cor. Em outras palavras, quanto maior o nó,

mais o user recebeu RT e, consequentemente, maior sua relevância.

Esta funcionalidade comporta dois tipos de formatação de dados de entrada: banco de dados

apenas com o texto do tweet, ou textos e usuários que realizaram o retweet (from-user), separados

por uma barra vertical “|”. Para isso, o usuário da ferramenta deve informar a opção selecionando

o check box nomeado “Com filtro from-user”, caso seus dados tenham tal informação. O usuário

deve fornecer o banco de dados clicando no botão “Anexar tweets”. Em seguida, o número

mínimo de RT recebidos deve ser informado. A escolha adequada deste parâmetro é essencial

para uma representação visual limpa e mais compreensível. Por fim, é possível clicar no botão

gerar gráfico para a criação do grafo. A ação pode demorar alguns minutos para ser processada.
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A Figura 18 mostra a interface com as opções explicadas anteriormente.

Figura 18 – Interface sub aba Grafos - Usuário/RT

Fonte: Produção do próprio autor.

4.5 Glove

No menu Glove é fornecida a opção de construção gráfica utilizando o algoritmo não supervisio-

nado Glove (Global Vectors for Word Representation). A Figura 19 mostra a interface do menu

Glove. O processo de criação pode ser dividido segundo os seguintes passos:

i A princípio é requisitada a anexação de um arquivo de qualquer conteúdo textual. No

contexto do Twitter, são utilizados os tweets. Para este tipo de representação gráfica em

especial, é essencial que os dados de texto tenham passado por um bom processo de

pré-processamento, para que não contenham termos irrelevantes para análise, como links e

pontuações, além das outras técnicas mencionadas no Capítulo 2 deste trabalho, são elas:

filtragem e tokenização, remoção de stop word e stemização;

ii O segundo passo consiste na seleção de termos que o usuário deseja exibir no gráfico. Esta

etapa é importante uma vez que o algoritmo Glove extraí literalmente todas as palavras do

texto anexado e, muitas vezes, exibi-las pode poluir o gráfico e não deixar visualmente
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compreensível para análises futuras. Dessa forma, esta etapa funciona como um filtro de

interesse;

iii O terceiro passo diz respeito aos parâmetros a serem ajustados: Iterações e Tamanho da

Janela (TJ).

iv Feito isso, o usuário estará apto para apertar o botão gerar gráfico. A exibição do gráfico

pode demorar alguns minutos dependendo do processamento do computador utilizado.

Os valores a serem ajustados no terceiro passo é devido ao fato do Glove ser um algoritmo de

treinamento. Dessa forma, é necessário que o usuário forneça valores de quantas iterações serão

feitas no processo de aprendizagem. O valor de Tamanho da Janela diz respeito a quantidade de

palavras vizinhas (distância) a serem consideradas no processo de encontrar o relacionamento

entre elas, por exemplo, para T J = 2, na frase: ‘‘Eu quero um copo de suco de laranja para

comer com cereias e frutas” a palavra “suco” aparece no contexto das palavras “copo de” e “de

laranja”.

Figura 19 – Interface menu Glove

Fonte: Produção do próprio autor.
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4.6 Geolocalização

O gráfico de geolocalização permite mostrar, em um mapa, o texto no local exato da publicação

do usuário, em forma de marcadores. Para esse fim, foi utilizada a biblioteca UnfoldingMaps

e Processing Java, que forma o mapa por meio de imagens da rede internet. Ou seja, para sua

criação, é fundamental que o usuário esteja conectado no momento do uso. A Figura 22 mostra

a interface do menu de Geolocalização.

Nesta opção de representação de dados é requerido do usuário apenas o arquivo básico, com as

informações textual e sua respectiva latitude e longitude (nesta ordem), separados pela barra

vertical “|”. Exemplo:

texto|latitude|longitude

Não vão calar a voz de Marielle|-23.00862982|-43.54317572

Em seguida, a caixa de seleção “Map Provider” fornece duas opções de mapa ao usuário, Leaflet

e Microsoft. O primeiro, é apenas o terreno e o segundo imagens de satélite. As Figuras ?? e ??

mostram as duas representações possíveis (os círculos em azul serão discutidos posteriormente).

O mapa é dinâmico e permite que usuário aproxime e afaste a tela gráfica com o botão de rolagem

do mouse. Outra funcionalidade é a visualização do texto do tweet, ao passar o mouse em cima

dos marcadores gerados. De maneira simples, cada marcador representa uma publicação ou tweet

postado.
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Figura 20 – Map Provider - Leaflet

Fonte: Produção do próprio autor.

w

Figura 21 – Map Provider - Microsoft

Fonte: Produção do próprio autor.
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Figura 22 – Interface menu Geolocalização

Fonte: Produção do próprio autor.

.
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5 ESTUDO DE CASOS: RESULTADOS DA FERRAMENTA

Pretende-se neste capítulo apresentar gráficos produzidos pela ferramenta computacional desen-

volvida. É importante mencionar que não é escopo deste trabalho realizar a análise de conjunturas

do contexto temporal dos gráficos gerados, mas sim expor os resultados que podem ser obtidos

por meio das funcionalidades disponíveis no programa. Posto isto, para obtenção dos gráficos

foram utilizados quatro conjuntos de dados distintos, extraídos da rede social Twitter. A coleta

de dados foi realizada e fornecida pelos pesquisadores do Labic - Ufes.

5.1 Assassinato Marielle Franco

O assassinato da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco, e do motorista Anderson Gomes,

foi um crime executado no dia 14 de março de 2018 no Rio de Janeiro (LUCCHESE; SALVIANO;

SATRIANO, 2018). O acontecimento gerou grande movimentação nas redes sociais, com

opiniões que se dividiam entre grupos que demonstravam solidariedade à família de Marielle e

Anderson e clamavam por justiça, e grupos que minimizavam o ocorrido como crime comum

e disseminavam notícias falsas sobre a vida pessoal da vereadora. Foi um dos tópicos mais

comentados na plataforma durante dias.

A coleta do banco de dados utilizado teve recorte temporal no dia 16 de Junho de 2018 entre 16h

e 16:14h, e possui 787 tweets. Neste caso, só havia o texto dos tweets então focou-se em gráficos

que não demandavam outros tipos de informações para sua construção.

Inicialmente, para Gráficos Estáticos, foi escolhido a opção de Categorias. Para isso, foram

definidas três categorias divididas conforme a opinião dos usuários em relação ao caso Marille

Franco. “A favor” àqueles que demonstraram possível apoio à vereadora, como exemplo o

emprego da hashtag |#MariellePresente. Em oposição, a categoria “Contra” constituiu-se em

palavras-chaves com os termos referentes às notícias falsas atribuídas ao caso, que a vereadora

assassinada teria relação com o Comando Vermelho no Rio de Janeiro e era ex-mulher do antigo

líder do crime organizado da cidade, Márcio dos Santos Nepomuceno (conhecido como Marcinho

VP). Por fim, uma categoria de “Notícias” com tweets e retweets realizados pelos principais

jornais como G1 e VEJA. Dessa forma, o arquivo de de categorias foi definido como:

i A favor|#MariellePresente;MARIELLE PRESENTE;luto;QuebrandoOTabu;Marielle;
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ii Contra|Comando Vermelho;CV;Marcinho VP;bandidos;

iii Notícia|@VEJA;@g1;@UOL;VEJA;

As Figuras 23 e 24 mostram duas formas de visualização da categorização resultante, em gráfico

de pizza e barras, respectivamente. Pode-se observar que a maioria dos tweets do dataset foram

classificados pela categoria “A favor”. É relevante notar que, de maneira mais clara no gráfico de

barras, que a soma do número de tweets categorizados é maior que a quantidade total de tweets

do banco de dados. Isso acontece porque alguns tweets podem ter sido rotulados em mais de uma

categoria devido a presença de termos de diferentes categorias.

Figura 23 – Gráfico Categoria/Pizza - Marielle Franco

Fonte: Produção do próprio autor.

Em seguida, aplicou-se a funcionalidade de geração de Regras usando a mesma premissa anterior,

isto é, a divisão nas três classes: “A favor”, “Contra” e “Notícia”. Para o treinamento, foi

classificado trinta tweets do banco de dados, cerca de dez para cada classe. Ao aplicar as regras

foi obtido o gráfico mostrado na Figura 25. É relevante mencionar que para a classificação por

regras não há redundância, uma vez que cada tweet recebe uma classificação em acordo com

a regra criada. O fato pode ser notado pelo número menor de tweets classificados. Além disso,

observou-se que dobrou o número de tweets que não receberam nenhuma classificação.
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Figura 24 – Gráfico Categoria/Barra - Marielle Franco

Fonte: Produção do próprio autor.

Retiradas do arquivo de resultado das regras, os dois tweets (pré-processados) abaixo foram

classificados como “Contra” e “A favor”, respectivamente. O padrão de exibição é o texto, regra

usada e classe. Observa-se que o termo “comando vermelho” foi uma regra criada pelo algoritmo

para rotular como “Contra”. Por sua vez, o termo “rt” pode ter sido associado à classe “A favor”

devido a grande quantidade de compartilhamento de tweets em apoio à vereadora.

i ouvir áudio traficante falar marielle executar pcc defender cara comando vermelho de

mídia militantes desaparecer somostodos60mil|comando vermelho|Contra

ii rt ourswiftaylor linda homenagem katy sensibilidade organizar convidar família marielle

falar|rt|A favor

Para finalizar, foi feita a identificação de usuários do Twitter que receberam maior quantidade

de retweets em suas postagens. Para isto, foi utilizada a função “Grafos > Usuários/RT”. Como

o dataset não tinha a informação do usuário que publicou o tweet ou efetuou o RT, não foi

escolhido a opção “Com filtro from-user”. A Figura 26 mostra o resultado obtido, no qual é

possível observar o destaque para o usuário @MidiaNINJA em relação aos demais. Para este

tipo de representação, a imagem gerada é dinâmica e permite ao usuário interagir com o grafo e

organizá-lo de forma que seja mais visível e bem disposta. w
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Figura 25 – Gráfico Regras - Marielle Franco

Fonte: Produção do próprio autor.

Figura 26 – Gráfico Usuários/RT - Marielle Franco

Fonte: Produção do próprio autor.
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5.2 Zika vírus

O aumento do número de casos de microcefalia (doença relacionada à malformação cerebral em

crianças) no Brasil no período de 2015 a 2016 assustou a população e intrigou pesquisadores

e profissionais da saúde. Segundo dados do Sinasc (Sistema de Informações sobre Nascidos

Vivos), entre 2000 e 2014, a média anual de casos da doença foi 164. No ano de 2015, foram

registrados 1.608 casos, indicando algum surto até então sem causas conhecidas (MARINHO et

al., 2016). Somente no segundo semestre de 2016 houve a descoberta e confirmação da relação

causal entre a infecção pelo vírus Zika em gestantes e a ocorrência de microcefalia em bebês

(GARCIA, 2018).

Todo o processo, desde a divulgação nos noticiários da doença até à descoberta do agente

infectante foi marcado por comentários nas redes sociais. O banco de dados utilizado para a

construção das representações gráficas foi coletado com o recorte temporal compreendido entre

os dias 19 de dezembro de 2015 e 1 fevereiro de 2016, e possui um total de 11.410 tweets.

Como foi um assunto discutido no mundo todo, por se tratar de uma epidemia, os tweets tinham

fontes de publicação espalhados em diversos lugares. A representação visual utilizada inicial-

mente foi a identificação e disposição espacial dos tweets no mapa por meio da funcionalidade

da ferramenta de Geolocalização. A Figura 27 mostra o resultado da aplicação, sendo possível

observar uma concentração grande na região sudeste e nordeste do Brasil, que na época eram as

regiões mais afetadas. Com o auxílio do botão de rolagem do mouse, pode-se ampliar o mapa e

visualizar o conteúdo textual dos tweets. Dessa forma, é permitido obter informações relevantes

para uma análise. Um exemplo é mostrado na Figura 28, na qual o mapa foi ampliado e focado

na região da Grande Vitória. Ao passar o mouse sobre os marcadores (e então o círculo muda de

azul para vermelho), foi identificado um tweet escrito “To com sintomas da dengue”.

59



Figura 27 – Gráfico Geolocalização - Zika vírus

Fonte: Produção do próprio autor.

w

Figura 28 – Gráfico Geolocalização Ampliado - Zika vírus

Fonte: Produção do próprio autor.
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Outro gráfico produzido com o banco de dados foi a aplicação da técnica N-gram, para duas

palavras (bigram) e três (trigram). Ao usar uma frequência de corte de 60%, foi possível obter os

gráficos de barras referente aos termos mais frequente encontrados. As Figuras 29 e 30 mostram

os resultados encontrados, para bigram e trigram, respectivamente. Em bigram observa-se grande

frquência de “zika vírus” e em trigram, foi possível identificar o agente transmissor das doenças,

o mosquito aedes aegypti.

Figura 29 – Gráfico 2-gram - Zika vírus

Fonte: Produção do próprio autor.

Com o objetivo de obter a relação espacial entre as palavras do dataset de tweets foi utilizado a

funcionalidade Glove da ferramenta. Selecionou-se algumas palavras de interesse como: brasil,

medo, febre, sintomas, microcefalia, governo e dilma. A Figura 31 apresenta o resultado obtido,

onde é possível observar a proximidade das palavras governo-dilma e brasil-medo-chikungunya-

dengue. Observa-se que pode ser inferido deste gráfico o momento que o Brasil passava na

época.

Por fim, foi utilizado a funcionalidade de Confiança/Abrangência, referente à implementação

do algoritmo apriori. Foi anexado o dataset completo, para uma frequência mínima de 1%. A

representação gráfica de algumas regras obtidas por meio do resultado do algoritmo são exibidas

na Figura 32.
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Figura 30 – Gráfico 3-gram - Zika vírus

Fonte: Produção do próprio autor.

Figura 31 – Glove - Zika vírus

Fonte: Produção do próprio autor.
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É possível observar que não houve regras com abrangência maior que 4%, o fato pode ser

justificado pela diversidade de idiomas nos tweets (português, inglês, francês e espanhol) e por

ser um conjunto grande. Dessa forma, a probabilidade de obter uma palavra em comum com uma

frequência alta é de fato baixa. Nota-se também que a relação “SE {zika chikungunya} ENTÃO

{dengue}” (“zika chikungunya⇒ dengue”) ocorre com uma confiança muito maior que as outras

combinações. Isto é, quando um usuário escrevia zika e chikungunya, muito provavelmente

citaria dengue (as três doenças possuem o mesmo agente transmissor, o mosquito Aedes aegypti).

Por outro lado, a relação “dengue⇒ zika chikungunya” não é muito confiável, pois muitas vezes

a palavra dengue aparecia sem a presença das outras duas.

Figura 32 – Confiança/Abrangência - Zika vírus

Fonte: Produção do próprio autor.
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5.3 Copa do Mundo 2014

Em 2007, o Brasil foi oficialmente confirmado pela FIFA (Federação Internacional de Futebol)

como país-sede da Copa do Mundo de 2014. O ano anterior ao megaevento, foi marcado por

protestos em diversas cidades brasileiras, e posteriormente chamadas de “Jornadas de Junho’.

Foi considerado a maior série de manifestações populares desde o movimento pelo impeachment

do presidente Fernando Collor, em 1992 (CHARLEAUX, 2017). A princípio, as manifestações

não tinham relação com a Copa no Brasil, entretanto foi considerado como propulsor para o

movimento contra os gastos na construção de estádios e estruturas para abrigar o megaevento.

Este movimento, chamado “não vai ter copa”, ocorreu no final de 2013 e durante o ano de 2014.

Para além dos protestos, é interessante citar que, a Copa de 2014 bateu recordes de audiência

na TV e foi o mais comentado nas redes sociais. Somente a plataforma Twitter registrou 300

milhões de tuítes só na primeira fase de jogos (GREGO, 2014).

Os dados coletados no contexto da Copa, compreendem o período de 3 de dezembro de 2013

a 24 de fevereiro de 2014, resultando um total de 64.702 tweets. Como os dados continham

informações sobre a hora em que a publicação foi feita, focou-se na criação de gráficos de linha,

por meio da funcionalidade de Gráficos Estáticos.

Para a análise temporal de categorias, foi definido palavras-chave para três categorias: Copa

2014, com termos mais gerais que possam representar algum apoio ao megaevento, Protesto,

com termos relacionado às manifestações ocorridas no período e Internacional, com nomes de

alguns países a fim de identificar tweets com notícias ou informações em relação com o exterior.

Os termos utilizados foram:

i Copa 2014|#copa2014;#Brasil;futebol;copa;

ii Protesto|protesto;#NãoVaiTerCopa;Não vai ter copa;#PasseLivre;#NoWorldCup;

iii Internacional|Alemanha;Europa;Estados Unidos;Argentina;Espanha;Holanda;África do

Sul;Austrália;Inglaterra;Uruguai;Italia;Costa Rica;Irã;MEXICO;Croacia;Honduras;

Suíça;França;

Dessa forma, com o conjunto de dados completo, foi gerado o gráfico sob a perspectiva da

evolução mensal. A Figura 33 ilustra o resultado obtido. É importante mencionar que cada ponto
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representa os dados encontrados nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, respectivamente.

Nota-se a predominância da categoria Copa 2014 em relação as outras, principalmente no mês

de dezembro de 2013.

Figura 33 – Gráfico Categorias Linha Meses - Copa 2014

Fonte: Produção do próprio autor.

Para a exibição com um corte temporal em dias, foi feito um recorde no banco de dados a fim

de analisar apenas os dados referentes ao mês de fevereiro, com 10.075 tweets. A decisão é

importante, uma vez que, caso for usado o banco completo, o gráfico gerado não representa os

dados de forma adequada. A Figura 34 mostra o gráfico resultante. Observa-se que no período

analisado há poucas menções sobre os protestos em oposição ao megaevento, uma vez que o

movimento teve maior força por volta do mês de maio de 2014. De toda forma, é identificado

um pequeno pico por volta do dia 11 de fevereiro.

Ao fim, reduziu-se ainda mais o banco de dados para a construção do gráfico de linhas com

recorte temporal em minutos. Desta vez, o período analisado foram os dias entre 22 e 24 de

fevereiro, com as mesmas categorias mencionadas. O resultado é apresentado na Figura 35.

Neste gráfico pode-se perceber que a distribuição temporal do movimento “Não vai ter copa”

em relação aos demais. A categoria “Copa 2014” mostrou-se predominante em todo o período

observado.
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Figura 34 – Gráfico Categorias Linha Dia - Copa 2014

Fonte: Produção do próprio autor.

d

Figura 35 – Gráfico Categorias Linha Minutos - Copa 2014

Fonte: Produção do próprio autor.

5.4 Exame Nacional do Ensino Médio

O quarto e último banco de dados trabalhado se situa no contexto da aplicação do Exame

Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano de 2017, realizado em dois domingos consecutivos: 5

e 12 de novembro. Ocorrido anualmente, por volta do mês de novembro, a prova é o principal

meio de acesso às universidades públicas no Brasil. Como todo ano, ele é um assunto muito
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comentado nas redes sociais, principalmente sobre o tema da redação, muito especulado durante

o ano letivo entre professores e estudantes. Os dados compreendem o período de 2 de novembro

até 6 de novembro, do ano de 2017, com um total de 61.447 tweets.

O primeiro gráfico gerado foi produzido com a funcionalidade de Frequência de termos. Foi

verificado quais usuários do banco de dados foi mais citado no contexto. No arquivo de termos foi

inserido os nomes de usuários de alguns jornais brasileiros, como G1 e UOL, além de usuários

que foram observados terem alta ocorrência de citações. A Figura 36 mostra o resultado no

gráfico de barras e a Figura 37 em pizza. É possível observar que o usuário @lvcasribeiro foi

muito mais citado do que a mídia jornalística como, @g1 e @JornalOGlobo.

Figura 36 – Gráfico Frequência de termos - Enem

Fonte: Produção do próprio autor.

Outra representação gráfica obtida foi o grafo de relevância de imagens. Para isto, adequou-se

os dados para que a formatação requerida da funcionalidade fosse respeitada. Dessa maneira,

em primeiro lugar foi feito um recorte no banco de dados com os tweets que tiveram algum

conteúdo de imagem associados a eles que resultou em 3.922 tweets. E a partir deste, foram

extraídos os usuários e os identificadores das imagens, constituindo-se assim, o arquivo de dados

de entrada. O parâmetro de número mínimo de compartilhamentos foi estabelecido para 50, isto

é, apenas imagens que obtiveram 50 ou mais tweets associados a elas foram exibidas no grafo.

O resultado é ilustrado na Figura 38. É possível observar que a fotografia de uma questão da
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prova de Linguagens foi a mais comentada no período, com 360 citações. Uma propriedade da

representação gerada é a cor da borda das imagens, que faz referência ao número de citações.

Uma escala que compreende as cores entre o amarelo, para as menos compartilhadas, e vermelho,

para as mais compartilhadas. O tamanho do nó com a imagem também é proporcional ao número

de vezes que ela foi compartilhada.

Figura 37 – Gráfico Frequência de termos - Enem

Fonte: Produção do próprio autor.

Em seguida, foram construídos gráficos de linha em relação à frequência de termos. Como o

período da coleta compreende quatro dias, foi possível a construção com janela de tempo diária

em minutos. Os termos buscados foram: Redação, Enem, Ministério da Educação e Prova. A

Figura 39 exibe o primeiro gráfico com o intervalo de tempo diário. É possível observar uma

concentração maior de termos encontrados no dia da prova (5 de novembro). Para o gráfico em

minutos, foi feito um recorte no banco de dados entre os dias 5 e 6 de novembro, que resultou

25.960 tweets. Para esta análise, foi inserido no arquivo de termos o nome de usuários mais

citados no contexto temporal dos dados. Foram estes: @lvcasribeiro, @g1, @JornalOGlobo,

@againstfile e @UOL. A Figura 40 ilustra o resultado obtido.
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Figura 38 – Grafo de imagens - Enem

Fonte: Produção do próprio autor.

Figura 39 – Gráfico Frequência de termos Dias - Enem

Fonte: Produção do próprio autor.
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Figura 40 – Gráfico Frequência de termos Minutos - Enem

Fonte: Produção do próprio autor.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho propôs o desenvolvimento de uma ferramenta computacional intuitiva que

objetiva a construção de gráficos para análise de dados extraídos de redes sociais. O público

alvo a ser atingido são estudantes e pesquisadores que desejam analisar conjuntos de dados,

principalmente em formato textual, sem necessidade de programar em linguagens computacionais.

Nove tipos de representações visuais foram reunidas na aplicação, programada na linguagem

Java. Tal escolha foi essencial para atingir um dos objetivos deste trabalho: ser um software

desprendido de instalações e preparação de ambientes computacionais complicados, que são

requisitos comuns em algumas aplicações.

6.1 Conclusões

O desenvolvimento do presente estudo resultou em uma plataforma para representação e análise

de dados digitais, principalmente de redes sociais, que pode ser utilizada em diversas áreas da

pesquisa científica. No caso de pesquisadores e estudantes de jornalismo ou ciências sociais, a

análise de conjunturas políticas, econômicas e sociais pode ser auxiliada por meio da obtenção

de gráficos nas funcionalidades desenvolvidas da ferramenta. Além disso, o uso da ferramenta é

de forma mais autônoma, isto é, sem necessidade do uso de linguagens de programação para a

obtenção dos gráficos.

Com o auxílio das explicações de funcionamento das funções da ferramenta, explicadas no

Capítulo 4, além dos exemplos produzidos e apresentados no Capítulo 5, o usuário consegue

uma ideia de como alcançar a representação gráfica desejada, a partir dos dados que possui. A

importância de tais capítulos se insere ao fato que, por mais clara e objetiva a interface de uma

plataforma possa ser, é necessária uma explicação básica do seu funcionamento das funções

disponibilizadas.

Por fim, é esperado que o trabalho possa de fato contribuir para estudos na área de visualização e

análise de dados digitais. Além disso, que possa servir como uma produção inicial e base para os

futuros trabalhos, tanto para os sugeridos quanto para novas ideias de desenvolvimento.
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6.2 Limitações e Trabalhos futuros

Tentou-se neste trabalho mapear possíveis cenários de testes fora do esperado, a fim de prever

falhas e tomar decisões, seja para adequar o código ou limitar a ferramenta. Entretanto, o fato

não torna o software livre de erros e o usuário pode não conseguir exibir a representação gráfica

desejada, principalmente se a formatação dos arquivos de entrada não seguirem o formato

requisitado. Neste trabalho focou-se em usar principalmente em formatos comumente utilizados

pelo Labic - Ufes, que seria um possível local de uso da ferramenta desenvolvida. No entanto,

podem ser realizadas adaptações da ferramenta para aproximar as expectativas dos usuários e

assim simplificar o uso da ferramenta.

Para além disto, algumas personalizações como cores das linhas e barras dos gráficos também

não são disponíveis para alteração, mas possível de serem implementadas futuramente.

Como trabalhos futuros, além das adaptações mencionadas, pode ser desenvolvido mais tipos

de gráficos e representações, uma vez que a ferramenta é de código aberto e Java é umas das

linguagens mais comuns utilizadas por programadores em todo o mundo e uma das principais no

ramo da ciência de dados. O uso de algoritmos que implementem técnicas de Aprendizagem

de Máquina, como Redes Neurais, também é uma sugestão para a continuação deste trabalho.

A implementação da etapa de pré-processamento textual na plataforma, como uso de listas de

stop words personalizadas, possibilitaria integrar ainda mais a ferramenta para análise de dados

digitais. Outras ferramentas podem ser incorporadas, como a possibilidade do usuário rotular

os dados manualmente na ferramenta, visualização de nuvem de palavras, cruzar informações

textuais e imagens, como palavras mais relacionadas a determinadas imagens. Outra proposta

de nova funcionalidade a ser implementada na ferramenta se refere à análise de sentimentos

de conteúdo textual. Diversas técnicas estão sendo desenvolvidas para auxiliar a extração de

sentimentos de dados textuais que poderiam ser fornecida como função. Por último, poderia

ser realizada uma pesquisa com possíveis usuários, buscando simplificar o uso da ferramenta.

Importante realçar que uma pesquisa deste tipo foi realizada em uma etapa inicial do projeto.
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APÊNDICE A – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA DE PROCESSOS -

REGRAS

O Diagrama abaixo mostra os processos de obtenção da representação gráfica relacionada à

funcionalidade de Regras da ferramenta. Na parte superior do diagrama são dispostas as páginas

do software desenvolvido - Análise Textual, Regras, 1o Passo: Obter Regras e 2o Passo: Aplicação.

As setas de “Acesso” tem como objetivo mostrar ao usuário o caminho sequencial que deve

ser seguido. Nas sub abas referentes ao 1o e 2o Passos, a inserção de arquivos e parâmetros é

representada pela seta de retorno, com sua respectiva descrição. Por fim, as setas com traços e

pontos mostram os arquivos de saída gerados com o uso correto da função.

Figura 41 – Diagrama - Regras

Fonte: Produção do próprio autor.
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