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Resumo

Atualmente, as redes sociais e plataformas de relacionamento conectam pessoas ao redor do
mundo,  em  geral  novas  sugestões  de  amizades  são  geradas  com  base  em  conexões  já
existentes com outros amigos, ou por proximidade geográfica. Essa característica é um fator
limitante para fazer novas amizades ou se relacionar com pessoas que possuem interesses em
comum. Dessa forma, através de técnicas de análise em Sistemas de Recomendação aplicadas
à caracterização de usuários, é possível entender os hábitos, atitudes e costumes de usuários e
fazer  sugestões baseadas  em comportamento  semelhante.  Como resultado,  a  aplicação foi
desenvolvida e tornou possível a análise  de perfis de usuários, assim como a sugestão de
novas conexões entre usuários que compartilham interesses em comum.
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Abstract

Today, social  networks and relationship platforms connect people around the world,  often
new  friendships  are  generated  based  on  existing  connections  with  other  friends,  or  by
geographical proximity. This feature is a limiting factor for making new friends or relating to
people who have common interests. Thus, through analysis techniques in Recommendation
Systems applied to the profiling of users, it is possible to understand the habits, attitudes and
customs of users and make suggestions based on similar behavior. As a Result, the application
was developed,  and it  made user  profiling  possible,  and also the creation  of  connections
between users that share common interests.
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1 INTRODUÇÃO

Os  sistemas  de  recomendação  são  aplicativos  de  software  que  tentam  reduzir  a

sobrecarga de informações.  Seu objetivo é recomendar  itens de interesse para os usuários

finais  com  base  em  suas  preferências.  Para  conseguir  isso,  a  maioria  dos  sistemas  de

recomendação utiliza  a  abordagem de filtragem colaborativa.  Paralelamente,  a  Análise  de

Decisão de Critérios Múltiplos (MCDA,  Multiple Criteria Decision Analysis) é um campo

bem estabelecido da Ciência da Decisão que visa analisar e modelar o sistema de valores do

1Trabalho  de  conclusão  de  curso  apresentado  ao  curso  de  Bacharelado  em  Sistemas  de  Informação  da
Universidade Federal Fluminense como requisito parcial para conclusão do curso.
Graduando do Curso de Sistemas de Informação-UFF; <johnn_lds@hotmail.com>
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tomador  de  decisão,  a  fim  de  apoiá-lo  no  processo  de  tomada  de  decisão  (VIEIRA  e

SANTOS, 2016). 

Este  artigo  mostra  o  desenvolvimento  de  uma aplicação  que  busca  analisar  perfis

semelhantes  utilizando  técnicas  do  campo  da  MCDA,  juntamente  com  a  abordagem  de

Filtragem  Colaborativa.  A  metodologia  proposta  melhora  o  desempenho  de  Sistemas  de

Recomendação  Multi-classificação  simples,  como  resultado  de  duas  causas  principais;  a

criação de grupos de perfis de usuários antes da aplicação do algoritmo utilizado, realizando o

processo e análise de dados e o fato de que esses perfis são o resultado de um processo de

modelagem do usuário, que é baseado no sistema de valores de usuários individuais e explora

técnicas de Análise de Decisão de Vários Critérios.

O perfil do usuário tem dois aspectos importantes: (1) Como conhecer o usuário com

eficiência e (2) com base nesses itens, recomendar seus interesses. Este documento explora

aspectos  de  um sistema  de  criação  de  perfil  de  usuário,  aplicando  técnicas  baseadas  em

Sistema de Recomendação, para determinar sugestões de conexões através das redes sociais.

Idealmente,  o  sistema  será  capaz  de  agir  em nome do usuário.  Para  alcançar  seu

objetivo, ele deve adquirir conhecimento do sistema de valores e da política de decisão do

usuário. A maioria dos sistemas de recomendação existentes usa a chamada abordagem de

Filtragem Colaborativa  (CF),  outros  são  baseados  na  abordagem baseada  em conteúdo  e

muitas tentativas combinam esses dois métodos em estruturas híbridas.

Desta forma este trabalho irá analisar o contexto atual de plataformas que utilizam

Sistemas  de  Recomendação,  assim  como  discutir  a  respeito  de  falsidade  nas  redes  de

relacionamento.  E espera-se o desenvolvimento de uma plataforma de relacionamento que

consiga  usar  informações  obtidas  através  das  redes  sociais  dos  próprios  usuários,  para

caracterizá-los e  criar sugestões personalizadas de relacionamento.

Este  artigo  está  organizado  nos  seguintes  capítulos:  o  Capítulo  2  apresenta  a

fundamentação  teórica  relacionada  à  caracterização  de  usuários  e  os  sistemas  de

recomendação. O Capítulo 3 mostra a metodologia e abordagens que foram utilizadas. No

Capítulo 4 é detalhada a implementação dos algoritmos principais da aplicação. O Capítulo 5

detalha os resultados que foram obtidos através dos testes realizados. O Capítulo 6 contém

algumas considerações finais. E o Capítulo 7 possui a conclusão e possíveis trabalhos futuros.
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2 PERFIL DE USUÁRIOS E SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO

Este capítulo fundamenta a caracterização de usuários e a personalização de sistemas,

e está organizado nas seguintes subseções: a subseção 2.1 detalha as diferentes formas de se

realizar  a  caracterização  de  usuários,  a  subseção  2.2  trata  a  respeito  de  personalização  e

sistemas de recomendação, e a subseção 2.3 mostra informações sobre a era dos aplicativos de

relacionamento.

2.1 – Tendências

Caracterização de Usuários (User Profiling) define-se pelo processo de identificar

dados que demonstram o interesse de um usuário. Ter esse tipo de informação pode ajudar o

sistema a entender mais sobre quem o utiliza, de forma que o usuário tenha maior satisfação

naquilo que está buscando ou sendo sugerido a ele (Knoje et. al., 2015).

Obter um perfil de comportamento é algo extremamente valioso, porque é possível se

utilizar dessa informação posteriormente de diversas formas. Basicamente, o que se deseja é

capturar a informação suficiente dos usuários para entender seus principais interesses. Houve

uma  grande  evolução  tanto  na  captura  como  tratamento  de  tais  informações,  graças  ao

Machine  Learning  (Aprendizado  de  máquina  baseado  em  Inteligência  Artificial)  e  Data

Mining (Mineração de Dados). (FAWCETT e FOSTER, 1996)

O foco dos sistemas antigos era de receber dados diretamente do usuário, pedindo que

fossem inseridos explicitamente. Entretanto, o usuário inserir ou não as informações é uma

incógnita (vários dados no sistema de cadastro por exemplo podem ser deixados em branco),

o que não se mostra muito eficiente para a técnica de caracterização. A responsabilidade do

usuário para que um sistema funcione deve ser mínima, caso contrário, se simplesmente ele

optar  por  não  colaborar,  haverá  uma  inconsistência,  e  o  sistema  não  funcionará  como

esperado.  Segundo  Knoje  et.  al.,  (2015),  pode-se  listar  algumas  formas  de  se  realizar  a

caracterização que se destacam:

I. Dados Existentes: geralmente, uma rede social possui formulários onde registram-se

dados básicos de um usuário, a partir daí é possível obter um perfil de comportamento

que é muito dependente do que foi informado no cadastro das informações, porém há

maior chance de existirem informações falsas, devido à facilidade de se informar os

dados em um curto período de tempo.
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II. Comportamento Futuro: uma forma mais eficiente e com maior acurácia, é a análise

do comportamento continuamente ao longo do tempo. Algo que hoje é um fato com

relação a um usuário, pode mudar após um certo período. Ao longo de anos de análise

de comportamento e caracterização,  obtêm-se cada vez mais os reais  interesses do

usuário, além da possibilidade de realizar previsões de acordo com as mudanças que

ocorreram  previamente.  O  fato  de  se  levar  muito  mais  tempo  para  o  usuário

demonstrar  seu  comportamento,  evita  que  o  mesmo  persista  por  muito  tempo

inserindo informações falsas ou que não condizem com seu perfil. E as informações

registradas tendem a refletir a verdade sobre o usuário, cada vez mais, com o passar

dos anos.

III. Análise hibrida: esse tipo de caracterização utiliza tanto a informação existente como

também o que será obtido ao longo do tempo de acordo com o comportamento do

usuário. É uma abordagem com maior acurácia, permitindo que a caracterização seja

feita instantaneamente com informações existentes, e também atualiza caracterizações

já criados ao longo do tempo, assim que novas informações sejam obtidas.

Desta forma, sob a concepção de Knoje et. al., (2015), este objeto de estudo adota o

sistema  de  Análise  Hibrida,  justamente  por  permitir  que  o  modelo  aplicado  possa  ir

analisando os dados contidos através das redes sociais, cruzando com os cadastros existentes

no aplicativo e sugerindo aos usuários conexões mais precisas, aplicando técnicas de filtragem

colaborativa. 

2.2 – Perspectivas dos sistemas de recomendação

A personalização  é  considerada  como um elemento  cada vez  mais  importante  dos

Sistemas  de  Recomendação  de  Usuários.  Das  aplicações  para  as  redes  sociais,  “A

personalização é a capacidade de fornecer conteúdo e serviços que são personalizados para

indivíduos com base no conhecimento sobre suas preferências e comportamento”. É apenas

uma das  várias  definições  atribuídas  ao conceito  de personalização (NONNENMACHER,

2012). 

Esses termos geralmente se referem à exploração de informações sobre um usuário

(que pode ser um cliente,  um indivíduo ou um grupo) para melhor  design de produtos e

serviços destinados a esse usuário. Sistemas de Recomendação (RS), auxiliam os usuários a

descobrir  o  mais  próximo  de  seu  item  de  preferência,  constituem  uma  ferramenta

intrinsecamente  importante  de  tecnologias  de  personalização.  No  entanto,  a  eficácia  dos

4



serviços  personalizados  depende  muito  da  integridade  e  precisão  do  perfil  do  usuário  e,

portanto,  a  modelagem  do  usuário  tornou-se  uma  área-chave  no  desenvolvimento  de

tecnologias de personalização (VIEIRA e SANTOS, 2016).

Até  agora,  a  maioria  dos  sistemas  de  recomendação  existentes  obtém  uma

classificação geral como informações de entrada para o algoritmo de recomendação.  Essa

classificação  geral  depende  apenas  de  um  único  critério  que  geralmente  representa  a

preferência geral do usuário no item. No entanto, artigos como JESUS (2004), sublinham a

pretensão  de  incentivar  os  pesquisadores  a  recomendar  sistemas  a  se  orientarem  mais

perspectivamente, indicando que as pessoas não estão realmente satisfeitas com os sistemas

de recomendação existentes.

A chave para serviços de personalização mais eficazes é a capacidade de desenvolver

um sistema capaz de entender não apenas o que as pessoas gostam, mas por que elas gostam

disso.  Em outras  palavras,  uma modelagem precisa  de sistema de valor  do usuário e  um

esquema de representação de preferência efetivo, que levará potencialmente ao projeto de um

algoritmo de recomendação com desempenho aprimorado. 

Tal sistema pode entender como os usuários pensam sobre os itens, considerando o

conhecimento sobre os atributos subjacentes que atraem os usuários para escolher este item

em particular e, portanto, reconhecem as preferências, não apenas os padrões, garantindo uma

compreensão mais sofisticada do usuário.

Na Teoria da Decisão, o campo da Análise de Decisão de Múltiplos Critérios (MCDA)

surgiu do fato de que os problemas de tomada de decisão no mundo real são intrinsecamente

multidimensionais. Desta forma o MCDA visa dar ao “usuário” uma recomendação, ou seja,

auxiliando o mesmo na decisão no chamado “processo de tomada de decisão”, referente a um

conjunto de objetos, ações, alternativas, itens etc., avaliados em múltiplos pontos de vista, que

são referidos como critérios (atributos, características, variáveis, etc.). 

Em  resumo,  pode-se  afirmar,  principalmente,  que  a  palavra  “ajudar”  no  MCDA

implica que o modelo de decisão que representa o sistema de valores do tomador de decisão

“suporta” e em nenhum caso substitui o tomador de decisão durante o processo de decisão.

Sob essa perspectiva, se enfrenta o processo de recomendação como um problema de decisão

e busca-se a exploração de técnicas da Teoria da Decisão e, mais especificamente, do campo

da MCDA, para criar com precisão um modelo que represente as preferências do usuário.

Seguindo esta estrutura, um usuário em potencial em um Sistema de Recomendação

corresponde ao tomador de decisão em um Processo de Decisão. Pode-se, portanto, considerar

os sistemas de recomendação como sistemas de apoio à decisão em que o usuário terá as
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preferências  e  precisam  ser  aprendidas  (com  um  esforço  cognitivo  necessário).  Ambos,

Sistemas  de  Apoio  à  Decisão  e  Sistemas  de  Recomendação,  tentam  ajudar  o  usuário,

respectivamente, em todo o processo de tomada de decisão. 

Essa  decisão  pode  variar,  desde  uma simples  escolha  de  um campo,  ou  perfil  de

interesse  por  algo  específico  em  um relacionamento  por  exemplo,  possa  gerenciar  mais

decisões baseadas em atributos mais sofisticados.

Geralmente, um usuário precisa demonstrar seus interesses dentro das plataformas que

utilizam sistemas de recomendação, seja  preenchendo um cadastro de perfil, seja  realizando

buscas dentro do sistema. Dessa forma, consegue-se traçar um perfil de interesse do usuário.

Existe  uma  certa  desconexão  entre  possíveis  perfis  já  existentes  do  usuário  em  outras

plataformas, e por isso, a necessidade de que ele esteja sempre explicitando aquilo que tem

interesse.  Em alguns  casos,  a  empresa  responsável  pelo  sistema persiste  o  perfil  com os

interesses de uma pessoa para realizar o retargeting, quando se tenta converter o usuário que

já passou pelo sistema. (SCHAFER, et. al., 1999).

2.3 - A era dos aplicativos de relacionamento: Falsidades e Discriminação

Match.com foi  a  primeira  plataforma  virtual  de  relacionamento,  entretanto,  outras

como  OkCupid e  Zoosk tiveram grande impacto porque trouxeram o conceito de conectar

pessoas  de  acordo  com  sua  proximidade  geográfica,  algo  que  é  comumente  utilizado

atualmente, além de indicar pessoas através de amigos em comum.

A tecnologia tem aumentado a velocidade na troca de informações espantosamente,

como nunca antes visto. E as pessoas estão sempre muito ocupadas e com cada vez mais

pressa. Isso colaborou para o surgimento de serviços de relacionamento na internet. O fator

que fez tais serviços serem um fenômeno, é que pessoas ocupadas precisam encontrar seus

parceiros no seu próprio tempo e aonde for mais conveniente (FLUG, 2016). 

De acordo com Finkel et.  al.,  (2012), os sistemas de relacionamento atuais têm os

seguintes objetivos: conectar os usuários a uma grande base de dados de potenciais parceiros,

facilitar a comunicação entre usuário que não aconteceria fora da rede e utilizar algoritmos

matemáticos ou com base científica para calcular a compatibilidade entre os usuários. 

O  Tinder é  um dos  aplicativos  de  relacionamento  mais  utilizado  atualmente.  Ele

conecta usuários através do Facebook, e um dos parâmetros para sugerir novas conexões é a

proximidade geográfica. Então, essas sugestões são apresentadas aos usuários que decidem se

gostam ou não do perfil apresentado, utilizado o famoso "swipe" para a direita caso goste, ou

esquerda caso não haja  interesse.  Quando acontece  um "match",  ou seja,  ambos  usuários
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aceitam a sugestão de relacionamento, os usuários têm a possibilidade de iniciar um chat. O

aplicativo em questão será referenciado posteriormente (FLUG, 2016).

As  mulheres  têm  uma  maior  possibilidade  de  serem  enganadas  quando  estão  se

relacionando  com alguém.  Isso  acontece  pelo  fato  dos  homens  geralmente  serem menos

honestos (HALL, et. al.,  2010).  Eles  tendem a exagerar  em suas características  ao trocar

informações pela internet, entretanto, isso diminui quando existe a possibilidade real de se

encontrar pessoalmente. 

3 METODOLOGIA CIENTÍFICA

Este capítulo detalha as metodologias e abordagens que foram utilizadas para o 

desenvolvimento deste trabalho, e também são explicadas algumas decisões tomadas.

De acordo com Pradanov e Freitas (2013) as pesquisas podem ser classificadas como:

 Do ponto de vista da sua natureza: Pesquisa básica – gera conhecimentos novos

para o avanço da ciência e não tem aplicação prática prevista, e pesquisa aplicada

– gera  conhecimento,  através  de  produtos,  para  aplicação  prática  à  solução de

problemas específicos. 

 Do ponto de vista de seus objetivos:  Pesquisa exploratória,  pesquisa descritiva,

pesquisa explicativa; 

 Do ponto de vista dos seus métodos: pesquisa documental, pesquisa bibliográfica,

pesquisa  experimental,  levantamento,  pesquisa  de  campo,  estudo  de  caso,

pesquisa-ação, pesquisa participante e pesquisa ex-post-fact;

 Do ponto de vista da forma de abordagem do problema: pesquisa qualitativa e

pesquisa quantitativa.

Considerando a sistemática apresentada, este trabalho pode ser classificado como uma

pesquisa aplicada, exploratória de abordagem qualitativa que utiliza métodos bibliográficos,

documentais e experimentais através da aplicação do projeto mediante explanações contidas

nos objetivos específicos deste objeto de estudo.

A avaliação realizada é mais qualitativa do que quantitativa. Isso se deve pelo fato de

haver uma certa dificuldade de entender se, em grande escala, um perfil realmente é similar ao

outro, já com um número menor de usuário torna-se mais fácil avaliar se a solução está sendo

eficiente, além de não haver poder computacional suficiente para um processamento com um

número muito grande de usuários, pois seria extremamente custoso.
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Com a finalidade de descobrir novas formas de melhorar a criação de conexões entre

usuários nas redes de relacionamento, através da aplicação de conceitos de caracterização de

usuários,  este  trabalho  busca  aumentar  a  eficácia  das  sugestões  de  relacionamento,  não

somente exibir sugestões de pessoas de acordo com sua proximidade, ou amigos em comum,

mas criar um mecanismo que faça associações personalizadas baseadas na caracterização dos

usuários.

O Facebook  realiza  sugestões  de  amizade,  porém nem sempre  têm muito  sucesso

devido ao fato de ignorar o interesse de ambos os usuários, tanto o que recebe a sugestão de

amizade quanto o usuário que é sugerido para alguma outra pessoa. 

O objetivo principal deste trabalho é fazer com que os usuários recebam sugestões de

relacionamento  personalizadas  de pessoas  que  têm os  mesmos interesses,  através  de uma

análise  de  similaridade  sintática  das  postagens  dos  usuários  na  rede  social  Twitter,

aumentando a chance do relacionamento ser concretizado.

A pesquisa  será  baseada  na  análise  subjetiva  das  diferentes  formas  de  associar  o

comportamento de um usuário com o outro, buscando através de um algoritmo apresentar

soluções  tanto  no  sentido  de  atingir  o  resultado  que  se  busca,  como  de  ser  eficiente

computacionalmente.

A rede social Twitter foi escolhida para este trabalho, pelo fato de ser primariamente

um lugar  aonde as  pessoas  manifestam seus  pensamentos  e  interesses,  de  forma simples,

consequentemente  oportunizando  uma  maior  chance  de  sucesso  para  a  análise  de

comportamento dos usuários. 

Além disso, o Twitter  possui uma excelente API que possibilita  acesso integral ao

perfil público de um usuário, permitindo ver seus “tweets” (publicações feitas por usuários na

rede social Twitter, de no máximo 280 caracteres.), e também é possível obter as páginas que

um perfil está seguindo.

Através do que foi apresentado, o trabalho analisará o quanto um perfil do Twitter tem

de semelhança com outros perfis, realizando uma análise sintática de similaridade de termos

nos “tweets” dos usuários, e também correlacionando as páginas que um usuário segue no

Twitter, como forma de garantir que os usuários sendo comparados realmente tem interesses

mútuos,  já  que  quando  um  usuário  do  Twitter  segue  uma  página  é  porque  ele  está

demonstrando interesse no assunto ou pessoa que ela representa. Essa informação é bastante

valiosa já que pode ser usada para evitar um falso positivo na análise sintática de similaridade,

já que dois “tweets” podem conter termos semelhantes, entretanto, serem manifestações de

opiniões divergentes.
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Dessa forma, haverá a tentativa de garantir  mais sucesso com a aplicação de uma

comparação “two way”, isto é, caso a análise de termos gerada com a comparação de “tweets”

sugira dois perfis semelhantes, sendo que sejam perfis completamente opostos em interesses e

opiniões, a segunda comparação irá eliminar a criação dessa conexão, já que provavelmente

ambos perfis não estarão seguindo páginas em comum.

Outras  redes  sociais  foram  descartadas  por  não  terem  uma  API  que  expõe

publicamente posts de usuários, o Facebook por exemplo requer que se tenha uma amizade

para visualizar o que um usuário está postando. Já outras redes não tem os posts contendo

texto  como foco  principal,  algumas  delas  são  mais  direcionadas  ao  compartilhamento  de

imagens ou vídeos, o que torna mais difícil a análise do comportamento do usuário.

4 IMPLEMENTAÇÃO

Este  capítulo  mostra  detalhes  da  implementação  da  aplicação,  assim  como  a

apresentação de alguns padrões utilizados no projeto.

Analisando a necessidade de se comparar o comportamento de usuários através de

“tweets”  e  chegar  num  denominador  comum  entre  outros  usuários,  foi  criada  uma

implementação  de um algoritmo  que utiliza  a  API do Twitter,  no padrão RESTFUL que

segundo Fielding (2000), REST (Representation State Transfer), é um estilo de arquitetura de

software com ênfase em uma interface uniforme entre componentes, aonde de modo geral a

arquitetura do sistema é simplificada e a visibilidade das interações melhorada. Logo, para a

obtenção  de  uma  interface  uniforme,  múltiplas  amarras  de  arquitetura  devem  guiar  o

comportamento  dos  componentes,  e  o  padrão  REST  é  definido  por  quatro  amarras  de

interface;  identificação  de  recursos;  manipulação  de  recursos  através  de  representações;

mensagens autodescritivas e a hipermídia como engrenagem para o estado da aplicação.

A linguagem Ruby (linguagem dinâmica e fortemente tipada, high-level, open source,

de leitura natural e fácil escrita, focada em simplicidade) juntamente com o framework Rails

(framework que faz o desenvolvimento,  implantação e manutenção de aplicações  Web de

forma clara,  objetiva,  fácil  e que utiliza a linguagem de programação orientada  a objetos

(Ruby),  no padrão MVC (Model View Controller)  ou arquitetura de modelo e visão pelo

controlador, onde se pode ler e escrever dados, validar, interagir com o usuário (por meio de

HTML ou XML) e ainda controlar todas as requisições dos usuários.) 

Uma biblioteca  Open Source  (Similarity)  foi  utilizada  para  a  análise  textual.  Esta

biblioteca utiliza a abordagem TF-IDF (Term Frequency–Inverse Document Frequency), que
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é uma estatística numérica que pretende refletir  o quanto uma palavra é importante numa

coleção  de  palavras  ou  num  documento,  o  valor  TF-IDF  de  uma  palavra  aumenta

proporcionalmente  de  acordo  com o  aumento  do  número  de  vezes  que  ela  aparece  num

documento, o Similarity utiliza uma implementação simples dessa técnica feita na linguagem

Ruby e é perfeitamente possível modificar ou melhorar essa implementação, ou até mesmo

inserir  novas  etapas  dentro  do  algoritmo  da  biblioteca,  como  uma  análise  que  leva  em

consideração o uso de hashtags de forma a deixar o algoritmo mais otimizado e adaptado ao

objetivo  desse projeto,  já  que seu código é aberto  e proporciona  uma certa  facilidade  de

alteração de seu código fonte,  por meio de um “fork” (clone de um repositório dentro da

plataforma GitHub que permite alterações do código sem que seja necessário submeter essas

mudanças para o projeto original, possibilitando implementações fora do escopo do projeto).

Entretanto,  para  este  projeto  foi  utilizada  a  implementação  padrão  já  existente  dentro  da

biblioteca.  A  técnica  TF-IDF  é  bastante  popular,  sendo  utilizada  em  cerca  de  83%  dos

sistemas de recomendação em bibliotecas digitais.

O uso do algoritmo Similarity (algoritmo utilizado para comparação entre Strings para

serem utilizados em esquemas de dados) requer que se tenha uma coleção ou um documento

contendo todas as palavras que devem ser analisadas, e então esse documento é comparado

com outros documentos, e assim determina-se qual tem maior proximidade de acordo com a

TF-IDF. Dessa forma, foi necessário implementar um serviço chamado de  TweetCompiler,

utilizando o framework Rails, que gera um documento através da compilação dos tweets de

um usuário. O processo é repetido para cada usuário, a fim de que cada um tenha sua sua

compilação de tweets para ser comparada a de outros usuários.

O  TweetCompiler  inicializa  o  usuário  cujo  perfil  do  twitter  será  utilizado,  será

denominado usuário da rodada,  e possui um método chamado – compile!  – que faz uma

requisição  na  API  do  Twitter  para  resgatar  todos  os  tweets  do  usuário,  no  endpoint

statuses/user_timeline. Tamém é possível passar alguns parâmetros na requisição, para este

projeto foram utilizados count = 50 (limita o número de tweets retornados) e include_rts =

false (booleano que determina inclusão de “retweets”), o uso de tais parâmetros é interessante

porque o algoritmo TweetCompile será executado mais rapidamente, já que um único usuário

pode ter milhares de “tweets”. Os “retweets” não foram utilizados para este projeto devido à

complexidade  computacional  necessária  para  o  processá-los,  apenas  com  a  análise  dos

“tweets” o algoritmo leva cerca de 5 a 7 segundos para processar um único usuário, logo caso

seja feito o processamento mesmo que em lotes de cinco usuários ainda irá levar cerca de 25

segundos, assim, com a inclusão dos “retweets” esse tempo torna-se ainda maior, portanto foi

10



tomada  a  decisão  de  não  utilizá-los  num  primeiro  momento. A  Figura  1  demonstra  o

funcionamento do TweetCompiler.

Figura 1. Classe TweetCompiler que é inicializada com um usuário, e possui o método compile! que unifica os

“tweets”.

Fonte: Print screen de uma seção do código da aplicação

No processamento realizado pelo Similarity, cada documento receberá um número em

ponto flutuante, e assim é possível dizer o quanto um documento tem de semelhança com o

documento do usuário da rodada,  dessa forma, caso um documento atinja um limiar pré-

definido, ele pode ser considerado um “match” (conexão entre dois usuários que podem ter

interesses  em  comum).  Entretanto,  somente  com  a  análise  do  algoritmo  Similarity não

podemos afirmar que, em todos os casos, documentos com alta taxa de similaridade realmente

se traduzam em usuários com interesses em comum, porém com a execução do algoritmo é

possível  associar  compilações  de  “tweets”  que  possuem  termos  semelhantes,  o  grande

problema é  que  as  opiniões  podem ser  divergentes,  para  isso,  foi  utilizada  a  abordagem

mencionada anteriormente de comparação “two way”.

Essa abordagem foi implementada da seguinte forma, no primeiro passo obtêm-se os

perfis  resultantes  da  aplicação  do  Similarity,  e  no  segundo  passo,  a  partir  dos  perfis

selecionados realiza-se uma nova chamada na API do Twitter, endpoint friends/list, para obter

as  listas  dos  perfis  que  um  usuário  do  Twitter  está  seguindo,  e  então  essas  listas  são

comparadas com a lista do usuário da rodada, e verifica-se quais listas possuem ao menos 2
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páginas em comum com a lista do usuário da rodada. O número 2 foi escolhido para aumentar

o número de resultados ao final do processo, quanto maior esse valor, em tese, os usuários

terão mais interesses em comum, mas isso pode significar que poucas sugestões de conexão

entre os usuários serão encontradas, ou seja, ao final do algoritmo teremos poucos ou nenhum

perfil a ser sugerido para o usuário da rodada. O processo é então repetido para todos os

usuários que estão na base de dados, definindo a cada iteração, um usuário da rodada.

Um modelo chamado User foi criado para persistir as informações do usuário, assim

como seus dados pessoais, perfil do twitter, e foto. O diagrama de entidade relacionamento

está sendo demonstrado na Figura 2.

Figura 2. Diagrama entidade relacionamento detalhando os modelos da aplicação.

Fonte: Diagrama gerado no draw.io

Os perfis que passarem pelo primeiro e segundo passo, são aqueles que iremos sugerir

ao usuário da rodada, denominados perfis finalistas, para isso foi criado o modelo UserMatch

e a tabela  user_matches  no banco de dados (no framework Rails  um modelo possui uma

tabela  no  banco de dados com o mesmo nome,  em snake case)  sendo assim,  cada  novo

registro inserido na tabela user_matches é uma nova pessoa que pode ser sugerida para o

usuário que ela referencia. Para cada perfil finalista, será criado um UserMatch, ou melhor,

um novo registro na tabela user_matches. Esse processo está descrito na Figura 3.

12



Figura 3. Demonstração das duas etapas envolvendo a execução do Similarity e a análise de páginas 

sendo seguidas em comum.

           Fonte: Print screen de uma seção do código da aplicação

Ao final da execução para todos os usuários, é esperado que cada um tenha recebido

alguma ou nenhuma sugestão de usuário com possíveis interesses em comum. É importante

notar  que  um  usuário  pode  não  receber  nenhuma  sugestão  num  dado  momento,  mas

posteriormente com a entrada de novos usuários na plataforma, o resultado pode ser diferente,

ou  seja,  quanto  mais  usuários,  maior  será  a  chance  de  encontrar  sugestões  baseadas  em

interesses mútuos.

De forma a automatizar a execução do algoritmo Similarity e a análise de páginas

sendo seguidas em comum por meio da API do Twitter, foi criado um Worker (processo que

tipicamente é executado fora do ciclo de requisições da aplicação) chamado de MatchWorker.

Ele é controlado através da configuração de um arquivo baseado no software utilitário Cron

(agendador de tarefas  baseado em tempo em sistemas operacionais  Unix),  que gerencia  a

frequência com que ele é executado. Para este trabalho foi usada a seguinte configuração

cron: `* * * * * * `  (O código será executado uma vez por minuto.). Sendo assim, a cada
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minuto  o  MatchWorker  irá  tentar  encontrar  sugestões  para  os  usuários  registrados  na

plataforma.

Um usuário  pode se  registrar  através  de  um seção  de  login,  que  permite  criação,

edição e fechamento de uma conta. Nesse cadastro é exigido que ele insira ao menos um e-

mail, senha, foto, e seu perfil do Twitter, para que seja utilizado posteriormente na busca por

sugestões. Após o cadastro, o usuário é redirecionado para a página principal da plataforma,

que foi desenvolvida com o propósito de ilustrar a exibição dos resultados da execução do

MatchWorker.  Nessa  página,  será  visualizado  basicamente  o  perfil  do  usuário  que  está

logado, a foto que foi cadastrada anteriormente, e as sugestões de relacionamento criadas pela

plataforma.  A  Figura  4  exibe  o  diagrama  de  atividades  para  que  seja  criada  uma  nova

sugestão de relacionamento no sistema.

Figura 4. Exibição do diagrama de atividades para a criação de uma sugestão de relacionamento.

Fonte: Diagrama gerado no draw.io

5 ANÁLISE DE RESULTADOS

Este capítulo exibe a análise dos testes que foram feitos na aplicação, com dados de

perfis reais.

Foram realizados alguns testes para identificar se o algoritmo atingiu seu propósito,

para isso foram criadas algumas contas de usuário dentro da plataforma que foi desenvolvida,

e  cada  conta  recebeu  um perfil  de  Twitter,  a  princípio  um perfil  aleatório,  mas  também

inserindo  dois  perfis  que  criam  postagens  sobre  o  mesmo  assunto,  para  verificar  se  a

plataforma correspondeu ao esperado.

Os testes foram realizados através do rails console, que é um comando do framework

Rails que permite interagir com a aplicação através de linha de comando, ele é extremamente

útil quando o objetivo é testar uma funcionalidade, já que são exibidos os logs de todas as

operações realizadas, como por exemplo logs de SQL.

No primeiro teste foram utilizados seis perfis do Twitter, dois deles são relacionados à

Harry  Potter  (Série  de  romances  de  fantasia  escrito  por  J.  K.  Rowling),  sendo  eles
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“harrypotterfilm” e “potterworlduk”, o primeiro foi utilizado como perfil da rodada. Os outros

perfis não têm qualquer relação quanto ao assunto que é postado na rede social.

Sendo assim, o primeiro passo envolve a execução do algoritmo Similarity para os

perfis existentes, comparando cada um com o perfil da rodada. O resultado está na Figura 5.

Figura 5. Exibição dos resultados da execução do algoritmo Similarity, comparando cada perfil com o perfil da

rodada.

Fonte: Console do rails

Analisando o resultado, é possível verificar que o perfil  “potterworlduk” foi o que

mais se aproximou do perfil da rodada, isso demonstra que o algoritmo conseguiu entender

que eles falam sobre assuntos semelhantes, portanto, a primeira etapa foi bem sucedida. No

segundo  passo,  somente  os  dois  perfis  que  mais  se  aproximaram,  “potterworlduk”  e

“eugostodpera”,  serão analisados com relação ao perfil  da rodada,   caso qualquer um dos

perfis  não  tenha  mais  que  duas  páginas  sendo  seguidas  em  comum  com  o  perfil

“harrypotterfilm”, será excluido do resultado final.

Na Figura 6 é possível ver que logo após a execução do primeiro passo iniciou-se a

inserção de um UserMatch no banco de dados, através do comando SQL INSERT, e dentro

dos valores inseridos nota-se que o perfil “potterworlduk” foi o único escolhido, já que o

outro perfil não possuía o requisitos da segunda etapa. Foi criada então uma relação entre o

perfil da rodada e o perfil “potterworlduk”, agora eles podem ser sugeridos um para o outro

dentro da plataforma, porque existe grande chance de haver interesses em comum entre os

dois usuários. A Figura 7 demonstra como a sugestão será exibida para o usuário da rodada.
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Figura 6. Log do  rails console mostrando a execução do Similarity e a análise de páginas sendo seguidas em

comum, em seguida, o resultado encontrado é inserido na base de dados através do comando SQL INSERT.

Fonte: Console do rails

Figura 7. Perfil de usuário dentro da aplicação, exibindo a sugestão criada após a

a execução do MatchWorker.

Fonte: Print screen de seção da página principal da aplicação.

No segundo teste o perfil  “eugostodpera” foi escolhido para ser o da rodada.  Esse

perfil pertence à um adolescente de 18 anos que não é muito interessado na franquia Harry

Potter e não segue as mesmas páginas que os outros perfis cadastrados na base de dados,

exceto com relação ao perfil “jpsallesg” que é amigo do perfil da rodada, e ambos seguem

algumas páginas em comum.

Após a execução do MatchWorker observou-se que o perfil “jpsallesg” foi o que mais

se  aproximou  do  “eugostodpera”  na  análise  do  Similarity,  e  em  seguida,  o  perfil

“senhordos_aneis” e “jpsallesg” passaram para a segunda etapa, entretanto, por não seguir ao

menos 2 páginas em comum ao perfil da rodada, “senhordos_aneis” foi removido do resultado

final,  restando somente “jpsallesg” como sugestão de conexão com “eugostodpera”,  dessa

forma, foi criado um novo registro na base de dados relacionando os dois perfis. A Figura 8

demonstra o resultado do teste.
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Figura  8.  Fluxo  de  execução  do  algoritmo,  mostrando  que  o  perfil  “jpsallesg”  foi  inserido  na  tabela

user_matches após passar por todas as etapas.

Fonte: Console do rails

Com a aplicação de duas etapas, uma aonde é feita uma análise numa compilação de

“tweets” de cada usuário,  a  fim de identificar  o  quanto as publicações  de um usuário se

parecem com as outras, pela análise sintática de termos similares, e uma segunda etapa que

obtêm as páginas que um perfil do Twitter está seguindo, e por conseguinte, realiza-se uma

filtragem com base na quantidade de páginas sendo seguidas em comum entre os usuários,

sendo necessário ao menos 2 páginas em comum para que um perfil  seja considerado no

resultado final. 

A etapa inicial  mostrou-se eficaz, já que associou os usuário que pertenciam à um

mesmo domínio de interesses, entretanto, também não foi possível confiar plenamente nessa

análise,  já  que  ela  pode  ser  um  falso  positivo,  visto  que  um  usuário  pode  ter  termos

semelhantes com outros perfis, porém podem pertencer a opiniões opostas, logo, não seria

interessante sugerir um ao outro. 

A segunda etapa fez com que a chance de sucesso em encontrar perfis que realmente

fazem sentido ao serem sugeridos para um usuário, aumentasse significativamente. O motivo

é que mesmo que encontremos perfis muito semelhantes, no sentido de que criam postagens

na rede social utilizando os mesmos termos com frequência, ainda não é possível dizer que

eles gostam das mesmas coisas com muita certeza,  mas ao analisar quem cada perfil  está

seguindo,   atinge-se  um denominador  comum entre  dois  usuários,  aquele  quem recebe  a

sugestão e o que é sugerido.
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6 COMENTÁRIOS FINAIS

Este capítulo contém considerações a respeito dos testes realizados, e cria uma relação

com o cenário atual de aplicativos de relacionamento.

Através  dos  dados  coletados  após  os  testes,  foi  possível  visualizar  a  criação  de

conexões mais significativas entre os usuários cadastrados na base de dados. Por meio de

técnicas  de caracterização,  tentou-se entender  o comportamento  e  interesses dos  usuários,

através do processamento de suas publicações na rede social Twitter, assim como as páginas

que os usuários seguem. Isso foi possível graças à API RESTFUL pública, disponibilizada

pelo Twitter.

A plataforma também mostrou que existe a possibilidade de não encontrar nenhuma

conexão, visto que caso nenhum usuário atinja os requisitos de cada etapa, nenhuma sugestão

será criada, entretanto, ao aumentar o número de usuários cadastrados na base de dados, a

chance de sempre encontrar uma sugestão é maior.

Devido a algumas limitações, como por exemplo o limite do número de requisições

pelo Twitter, e a dificuldade de se reunir muitos perfis diferentes do Twitter em um curto

período de tempo, não foram possíveis realizar testes em larga escala, com um grande número

de usuários cadastrados na base de dados, o que poderia ajudar a mostrar o comportamento da

plataforma com maiores possibilidades de conexões entre os usuários.

Baseando-se  nessas  limitações  fica  evidente  que  é  necessário  que  a  criação  de

sugestões na plataforma seja testada num domínio maior de usuários, para garantir que uma

porcentagem  elevada  dessas  sugestões  realmente  façam  sentido  pelo  ponto  de  vista  de

encontrar  usuários  com os  mesmos  interesses,  visto  que  para  os  testes  realizados  foram

selecionados alguns perfis muito específicos que certamente falam sobre o mesmo assunto, e

tem opiniões iguais, de forma a demonstrar que a plataforma iria sugeri-los um para o outro.

Também é possível a criação de uma nova etapa dentro da análise sintática que leva

em consideração as hashtags que estão sendo utilizadas  pelos usuários, neste projeto essa

abordagem ainda não foi utilizada devido ao fato de não se mostrar necessária e haver uma

certa complexidade de implementação de criar um mapeamento de hashtags entre os usuários,

já  que  é  preciso  verificar  diferentes  ortografias  e  posicionamento  dessas  tags  dentro  dos

“tweets”.  Entretanto,  é  perfeitamente  possível  que  essa  implementação  seja  feita

posteriormente com mais tempo hábil.
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Atualmente, a criação de sugestões de usuários dentro das redes sociais não levam em

consideração aquilo que os usuários gostam ou se interessam. Até mesmo o aplicativo Tinder,

cujo este trabalho se baseou em partes, utiliza a distancia entre os usuários como parâmetro

principal  para  encontrar  sugestões,  isso  faz  com que os  usuários  recebam sugestões  sem

conhecer nenhum aspecto de quem está sendo sugerido, o que traz mais dificuldade até para

que os dois usuários se conheçam, já que não terão muitos assuntos em comum.

7 CONCLUSÃO

Este capítulo apresenta a conclusão deste trabalho, e também mostra possíveis 

trabalhos futuros que podem ser desenvolvidos com base na aplicação criada.

Neste presente trabalho o objetivo principal foi o de relacionar pessoas com interesses

em comum, através do desenvolvimento de uma aplicação, de forma que elas tivessem mais

chance de realizar um “match” bem sucedido. Para isso, foram analisadas a similaridade das

postagens dos usuários na rede social Twitter, através de uma análise sintática, por meio de

uma API pública disponibilizada pelo Twitter e também foi feita uma segunda análise para

identificar páginas que os perfis estão seguindo em comum, de forma a garantir que a análise

inicial não fosse um falso positivo.

A primeira  análise  teve  um papel  de  minerar  informações,  isto  é,  encontrar  num

domínio de usuários aleatórios, aqueles que tem um alto limiar de similaridade sintática, e

possivelmente  falam  muitos  termos  semelhantes  no  Twitter.  Na  segunda  análise,  foram

analisados apenas os usuários que passaram pela etapa inicial, de forma que é possível saber

que  todos  os  usuários  utilizaram  uma  quantidade  significativa  de  termos  em  comum,

entretanto,  é possível  que tenham opiniões  opostas sobre um determinado assunto,  já que

apenas a análise sintática não consegue entender o contexto de uma postagem. Sendo assim,

essa etapa  realizou uma comparação entre  as  páginas  que os usuários  estão seguindo em

relação ao usuário que está sendo analisado na rodada, e caso um perfil não tenha ao menos

duas páginas em comum ao usuário da rodada, ele é excluído do resultado final. Acredita-se

que essa segunda etapa foi bastante satisfatória para verificar se os usuários, resultantes da

primeira  etapa,  realmente  têm interesses  em comum,  já  que quando um usuário  opta por

seguir uma página no Twitter, na maioria dos casos, ele tem interesse no assunto ou pessoa

envolvida, o que é exatamente o objetivo que tentou-se atingir com essa segunda análise.
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Foi  implementado  um serviço  que  possibilitou  a  compilação  de  “tweets”chamado

TweetCompiler. Sua função foi a de facilitar a análise das informações que são postadas por

um usuário, já que elas foram compiladas num único documento. Isso permitiu analisar um

grande número de posts de usuários. E a análise de páginas sendo seguidas em comum foi

facilitada graças ao endpoint friends/list na API do Twitter.

Os resultados foram bastante satisfatórios e demonstraram que realmente foi possível a

criação  de  uma aplicação  que  sugeriu  usuários  com interesses  em comum,  porém,  serão

necessários mais testes para garantir a eficácia da plataforma, e também uma análise mais

detalhada das conexões que forem criadas para entender se realmente fazem sentido ao serem

sugeridas umas às outras, já que essa não é uma decisão tão simples.

Como possíveis trabalhos futuros, o algoritmo de análise textual pode ser otimizado

para que essa análise seja feita em expressões, e não somente em termos, de forma que seja

possível entender as opiniões dos usuários e saber se são divergentes ou não. Este artigo foi

incapaz de implementar isso devido à limitações de tempo.

Assim  como  um  aplicativo  mobile  pode  ser  desenvolvido  e  disponibilizado

publicamente  como  uma  nova  rede  social,  o  que  permitirá  avaliar  o  comportamento  da

aplicação com um número maior de usuários, e possibilitará a implementação de melhorias,

utilizando dados estatísticos e o monitoramento da criação de conexões enquanto a aplicação

estiver rodando num ambiente de produção.
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