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1. Motivação

O Twitter é um serviço de social media que contém
uma vasta quantidade de dados sobre o comportamento
e os interesses dos seus utilizadores. Estes dados po-
dem, provavelmente, ser organizados em sub-grupos
que representam os perfis de tweets e, por extensão,
dos utilizadores. Estes perfis podem ser úteis para
as mais variadas tarefas (marketing, ciências polı́ticas,
governo, desenvolvimento de produtos, etc.). No en-
tanto, dada a quantidade de dados disponı́vel e a sua
natureza complexa (espaço, tempo, conteúdo e social),
não é possı́vel descobrir estes padrões de forma ma-
nual.

Desta forma, o objectivo deste projeto é o dese-
nho e desenvolvimento de uma ferramenta automati-
zada que seja capaz de extrair este tipo de informação.
A contribuição cientı́fica deste projeto é a introdução
de um novo método de Data Mining que permita clus-
tering de tweets com base na combinação pesada de
várias dimensões (espaço, tempo, conteúdo e social).

2. Objectivos

Com esta dissertação espera-se identificar perfis de
tweets através da análise de múltiplos tipos de dados:
espaciais, temporais, sociais e de conteúdo. Os objeti-
vos são:

• Desenvolver uma metodologia de extração de
conhecimento que permita combinar diferentes
tipos de informação, de uma forma flexı́vel;

• Criar uma ferramenta de visualização para exibir
os resultados encontrados;

• Aplicar esta metodologia usando como caso de
estudo dados referentes à twittosfera portuguesa.

3. Descrição do Trabalho

O trabalho desenvolvido ao longo deste projeto
está organizado de acordo com os seus objetivos: de-
senvolvimento de uma metodologia para clustering
com base na combinação de 4 dimensões, desenvolvi-
mento da ferramenta de visualização e o caso de teste
usado para validar a abordagem.

3.1. Clustering nas dimensões espacial, tem-
poral, conteúdo e social

As medidas de distância no âmbito desta
dissertação servem o propósito de definir a dis-
similaridade entre cada par de tweets, sendo esta
dissemelhança necessária para efetuar clustering.

Nós consideramos que cada tweet é formalmente
definido como ti, onde i é o identificador do tweet na
coleção de dados. A função de distância entre dois twe-
ets ti e tj é assim definida como distX(ti, tj), onde X
é a dimensão sobre a qual a função mapeia os valores.
X pode assumir os valores Sp, T, C, So que estão res-
petivamente relacionados com as dimensões espacial,
temporal, conteúdo e social.

As funções de distância escolhidas foram a
função haversine para a componente espacial, a
função de intervalo de tempo para a dimensão tem-
poral, a dissemelhança de cossenos baseada numa
representação TFIDF para a dimensão do conteúdo [1]
e a distância geodésica definida sobre o grafo social
dos followers para a dimensão social [1].

A estrutura de dados especı́fica para armazenar as
dissemelhança para clustering é conhecida como ma-
triz de dissemelhança. Definimos formalmente uma
matriz de dissemelhança como DX , onde X é a di-
mensão usada. Dentro de cada matriz DX , o valor
da distância ou dissemelhança para a linha i e com a
coluna j é definida por distX(i,j).

A combinação das distâncias refere-se à aplicação
de um sistema de pesos sobre todas as 4 dimensões de
forma a obter uma nova matriz combinada. Os pesos
determinam a importância de cada dimensão na ma-
triz combinada e o resultado final deve revelar a im-
portância atribuı́da a cada dimensão. A matriz com-
binada vai possuir a soma de todas as dissemelhanças
multiplicadas pelo valor do peso atribuı́do a essa di-
mensão, mas mantendo sempre a soma em 100%.

O sistema de pesos escolhido é composto por 35
combinações (4 matrizes primárias e 31 combinações).
Para cada valor dos pesos wSp, wT , wC , wSo, temos
que wSp, wT , wC , wSo ∈ {0, 0.25, 0.5, 0.75, 1} |
wSp + wT + wC + wSo = 1. Contudo, para
obtermos resultados relevantes, é necessário reali-
zar a normalização das matrizes. O propósito da
normalização é de usar uma escala semelhante para ga-
rantir que cada dimensão é determinada pelo seu peso e
não pela escala respetiva. Desta forma, aplicou-se uma
normalização min-max [1].

A matriz combinada de todas as dimensões D4D é
a soma das matrizes iniciais (DSp, DT , DC , DSo)



multiplicadas pelo respetivo valor do peso
(wSp, wT , wC , wSo) (equation 1).

D4D = wSpD
Sp+wTD

T +wCD
C+wSoD

So (1)

O algoritmo de clustering DBSCAN [2] é então
aplicado a cada uma das matrizes combinadas de forma
a obter os resultados a serem exibidos na ferramenta de
visualização.

3.2. TweeProfiles

A estratégia escolhida para representação de
padrões na ferramenta de visualização assume uma
representação espácio-temporal como base e a
sobreposição das dimensões social e de conteúdo. Esta
decisão foi tomada considerando que as dimensões es-
pacial e temporal como as mais fáceis de representar e
interpretar e está visivel na figura 1.

Para representar a dimensão espacial usou-se como
base um mapa interativo, no qual estão exibidos os
pontos referentes aos tweets e cı́rculos referentes aos
clusters e uma timeline que define a duração de cada
cluster. Esta representação é baseada nas metodologias
usadas por [3] e [4] nos seus projetos relacionados com
representações espácio-temporais no Twitter.

As restantes dimensões são representadas numa
seção separada da página, e aparecem apenas quando
um dos clusters é selecionado. A dimensão do
conteúdo é representada por uma listagem das pala-
vras mais usadas no cluster e a dimensão social usa
um grafo interativo, sob a forma de árvore de expensão
mı́nima, para perceber as ligações do grafo social glo-
bal para os utilizadores mais representativos do cluster.

Fig. 1 – Visualization tool.

3.3. Caso de teste: TwitterEcho

O projeto TwitterEcho [5] é uma plataforma de
investigação para extração, armazenamento e análise
da Twittosfera portuguesa para efeitos jornalı́sticos e
de I&D. Esta plataforma acede à Streaming API do
Twitter para obter os dados dos tweets em tempo real.
Entre todas as bases de dados do TwitterEcho, a base
de dados mais importante para esta dissertação é a Ge-
oDB, uma vez que contém os tweets georeferenciados
extraı́dos. Esta dissertação usa, então, como caso de
teste, um conjunto de tweets que datam entre Maio de

2012 e Fevereiro de 2013, consistindo num total de
119558 objetos.

Os resultados na aplicação da nossa metodologia
sobre a caso de teste são demasiado vastos para serem
resumidos neste documento. Por isso, aconselha-se a
visita à webpage do TweeProfiles1 para visualizar o
tipo de resultados que se podem obter.

4. Conclusões

De forma a atingir os objetivos estabelecidos para
esta dissertação, um processo de Data Mining foi de-
finido com os seguintes passos: preparação dos dados,
computação, normalização e combinação de matrizes
de dissemelhança e, por fim, clustering.

Uma função de distância diferente foi escolhida
para cada dimensão (Haversine, intervalo de tempo,
dissemelhança de cossenos e distância geodésica). A
normalização foi obtida através do método min-max e
o clustering realizado com o algoritmo DBSCAN.

Os resultados são exportados para a ferramenta de
visualização que faz uso de padrões de visualização
para representar as várias dimensões. Foram usa-
dos, nomeadamente, uma mapa, uma timeline e um
grafo para possibilitar a representação e análise dos
resultados recolhidos. Estes widgets permitem a
representação simultânea de várias dimensões e a
interação possibilita a sua exploração.
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