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Introdução

➔ Impacto das redes sociais na sociedade em que estamos inseridos;
➔ Avanço de  técnicas de aprendizado de máquina;
➔ A opinião das pessoas importa e pode ajudar a melhorar a qualidade de 

serviços existentes. 
➔ O presente  trabalho estuda: como técnicas de mineração de dados 

podem ser  combinadas para a descoberta de conhecimento a partir do 
cruzamento de informações  coletadas de mídias sociais e de bases de 
dados públicas.



Descoberta de Conhecimento em Bases de 
Dados

➔ Preocupa-se com o processo como um todo para obtenção de 
conhecimento;

➔ É um campo bastante interdisciplinar;
➔ Etapas do processo:

◆ Coleta e seleção;
◆ Pré-processamento;
◆ Transformação;
◆ Mineração de dados;
◆ Interpretação e avaliação.



Mineração de opinião

➔ Também conhecida por análise de sentimento (sentiment analysis);
➔ Estudo computacional que envolve opiniões, sentimentos e emoções 

expressas em um conjunto de dados;
➔ Identificação da opinião expressa num conjunto textual ;
➔ Classificação em categorias de acordo com a sua polaridade na frase ou 

no texto analisado.



Coleta dos dados

➔ Uso da Streaming API e da OMDbAPI;
➔ O domínio escolhido é o de filmes do cinema;
➔ Busca por palavras-chave;
➔ Track para filtrar; espaços para o AND e vírgulas para o OR;
➔ Formato JSON, com muitas informações.



Coleta de dados



Pré-processamento e 
Extração de características

➔ Capitalização e remoção de stopwords;
➔ Tf-idf (term frequency - inverse document frequency);
➔ Vetorização dos dados: são transformados num vetor numérico de 

features (características) com as frequências de ocorrência de cada token. 

Matriz de

características



Algoritmos de mineração: NB e SVM

➔ Foram escolhidos dois algoritmos de classificação: Naive Bayes e SVM 
(Máquina de Vetores de Suporte, do inglês Support Vector Machine);

➔ Naive Bayes utiliza probabilidades condicionais (Teorema de Bayes);
➔ SVM procura maximizar as margens formadas de vetores de suporte; 
➔ Ambos são considerados com bom desempenho para o domínio de filmes



Corpus construído

➔ Total de 4.175.576 tweets em inglês de 10 filmes;
➔ Desses, foram selecionados 2401 tweets para rotular;
➔ Manualmente rotulados em seis categorias: muito positivo, positivo, 

neutro, negativo, muito negativo e ruído;
➔ Ruídos podem ser propagandas e dados não relacionados com o que se 

busca;
➔ A escolha manual de rótulos é subjetiva;

◆ Atividade trabalhosa, mas fundamental para a classificação de dados;

➔ Quanto maior o conjunto de treinamento, melhor.



Validação dos dados classificados

➔ Tarefa importante para garantir a qualidade dos dados classificados;
➔ Conjuntos de treinamento, de teste e de validação;
➔ Utilização de k-folds,  com k=10;
➔ Validação cruzada com estratificação para considerar o 

desbalanceamento das classes;
➔ Muitos tweets foram positivos, possivelmente por serem filmes bastante 

aguardados.



Comparação SVM e NB



Classificador de ruídos

Tabela de métricas calculadas na etapa de validação com SVM



Validação com duas classes

Tabela de métricas calculadas na etapa de validação com SVM



Validação com cinco classes



Matriz de contingência para cinco classes

As linhas correspondem às classes reais e as colunas são os valores preditos



Estrutura do BD orientado a grafos



Visualização no banco de dados

Em vermelho, os países

Em azul, os filmes



Visualização no banco de dados

Usuário

que postou

mais de uma 

vez



Visualização no banco de dados

Nem sempre 

a classificação

 dos 

classificadores 

converge



Visualização no 
banco de dados

Estados brasileiros com 

tweets em inglês



Visualização no banco de dados



Distribuição dos tweets pelo mundo



Workflow construído



Escolhas feitas e motivos

➔ Linguagem python 3
◆ Utilização do scikit-learn e do matplotlib

➔ Idioma inglês;
➔ Escolha do NB e do SVM como métodos de classificação;
➔ Twitter como mídia social;
➔ Domínio de filmes.



Conclusão

➔ Os dados coletados passaram por uma etapa necessária de 
pré-processamento: eliminação de ruídos, filtragem do idioma e escolha 
dos tweets com geolocalização habilitada;

➔ Naive Bayes e SVM obtiveram resultados similares para as métricas 
analisadas, embora o desempenho do SVM tenha sido um pouco melhor;

➔ Foi possível encontrar padrões que geram conhecimento utilizando dados 
armazenados num banco de dados orientado a grafos;

➔ Trabalho bem abrangente, algumas sutilezas foram percebidas no 
processo de desenvolvimento.
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