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Descobrindo campos semânticos

● Não é raro uma situação onde nos é apresentado um 
tema e precisamos construir uma estratégia de 
monitoramento e análise de mídias sociais a partir desse 
tema;

● A dificuldade que se coloca é como encontrar as 
diferentes e mais importantes formas como o tema é 
apresentado nas mídias sociais;

● Para isso precisamos de estratégias que nos ajudem a 
descobrir o campo semântico em torno desse tema;

● Na aula passada, vimos algumas ferramentas do Google 
que ajudam a encontrar expressões relacionadas a um 
tema e melhorar nossa capacidade de descrever esse 

tema a partir de sua relevância social!



  

Relevância social

● Relevância social é um conceito fundamental quando 
trabalhamos com campo semântico, pois estamos aqui 
interessados em descobrir o que é relevante para as pessoas!

– Como elas falam, escrevem e descrevem um tema e seus 
conceitos relacionados é o nosso desafio!

● A relevância social pode se dar de muitas formas na Internet a 
partir de várias aplicações e algoritmos que fazem uso da 
inteligência coletiva para organizar informações em rede:

– Sites mais acessados, linkados → pagerank,

– Palavras mais frequentes,

– Posts mais comentados, curtidos, compartilhados,

– Maior número de amigos, seguidores, seguidos...



  

Como o Google constrói relevância 
social

http://www.google.com/insidesearch/howsearchworks/crawling-indexing.html 

http://www.google.com/insidesearch/howsearchworks/crawling-indexing.html


  

Como o Google constrói relevância 
social

http://www.google.com/insidesearch/howsearchworks/algorithms.html

http://www.google.com/insidesearch/howsearchworks/algorithms.html


  

Analisando critérios de relevância 
em documentos

● Uma das formas mais fáceis de fazer isso é 
usando nuvens de palavras para te ajudar a 
descobrir quais as referências mais importantes 
que aparecem num documento:
– Vamos fazer isso na prática usando o ManyEyes:

● http://www-969.ibm.com/software/analytics/manyeyes/ 

http://www-969.ibm.com/software/analytics/manyeyes/


  

Buscadores semânticos

● Uma das maiores preocupações que temos quando tratamos 
com grandes quantidades de informação é encontrar meios de 
categorizar essa informação de maneira automática ou 
semiautomática;

● Há um conjunto grande de novas tecnologias que trabalham 
com algoritmos de “clusterização”/agrupamento de documentos 
por análise semântica e proximidade de suas expressões 
constituintes;

● A importância disso é facilitar construirmos um campo 
semântico para análise e monitoramento em mídias sociais a 
partir de análise de documentos e relevância social na web.



  

Clusterização de documentos



  

Experimentando tecnologias

● Carrot2
– http://search.carrotsearch.com/carrot2-webapp/search 

● EtoolsCh
– http://www.etools.ch/search.do 

http://search.carrotsearch.com/carrot2-webapp/search
http://www.etools.ch/search.do


  

Como construir um campo 
semântico: método experimental

● Definir o tema que irá trabalhar

● Pesquisar usando ferramentas que indexam buscas como 
KeywordPlanner, Insights e Correlate para encontrar expressões e formas 
de escritas complementares ao tema

● Pesquisar categorias automáticas que indexam o tema em buscadores 
semânticos – encontrar categorias de manifestação do tema e expressões 
complementares

● Construir nuvens de palavras a partir de documentos de referência para o 
tema (relevantes em buscadores como Google) e encontrar expressões 
complementares

– Tente encontrar ao menos uns 5 a 10 documentos de referência para 
isso!

● Usar analisadores de redes semânticas a partir de documentos de 
referência para o tema (relevantes em buscadores como Google) e 
encontrar expressões complementares

– Veremos futuramente!



  

Exercício
● Se reúnam em grupos
● Vamos construir um campo semântico sobre a 

dengue em goiânia.
● Use a proposta de roteiro do slide anterior.
● Apresente os resultados em uma tabela 

contendo aproximadamente 20 expressões 
mais relevantes que deveríamos considerar 
para uma estratégia de mapeamento em 
mídias sociais desse tema.

● Apresente os gráficos de temas, grupos, nuvem 
de palavras.
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