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Abstract—Knowledge communities are composed of individu-
als who share the same interests and voluntarily work together
to expand knowledge and understanding of a domain through
learning and sharing. When a user asks a question in a knowledge
community, he or she may usually add tags to categorize the
question. These tags make it easy for experts to find the question
and then answer it. One of the problems with this tagging
system is that there is no hierarchy to aid in the search for
broader themes. This study proposes a way of hierarchizing
the folksonomy of an online knowledge community. In order
to verify the applicability of the proposed approach, we used the
Stack Exchange’s biology community. Through a crowdsourcing
evaluation it was possible to show that the developed approach
performed better than other heuristics and it was also possible
to identify quality issues on the description of WordNet synsets.

Index Terms—Taxonomy, Folksonomy, Hierarchy, Semantic
coherence, Algorithm, Tag tree

I. INTRODUÇÃO

Atualmente, somos mais de 4 bilhões de pessoas ao redor
do mundo usando a internet1. O Google é o portal mundial da
Web, assumindo a posição de website com maior número de
visitações, chegando à marca de 16,38% de visitas. Em seguida
está o Facebook, o segundo mais visitado com praticamente
1/3 do número de visitas do Google: 5,89%2. Para buscar
informações, os usuários utilizam páginas de busca como o
Google e o Bing, o que explica o volume de acessos a essas
ferramentas: Google com uma estimativa de 1.800.000.000
de visitantes únicos mensalmente e Bing com uma estimativa
de 500.000.0003. Alternativamente, fontes especializadas têm
sido utilizadas para a busca de informações, que no contexto da
Web seriam providas por plataformas de buscas sociais, como
as redes sociais (por exemplo, o próprio Facebook), fóruns e
sites de Perguntas e Respostas (P&R) como Stack Exchange4,
Quora5 e Yahoo Answers6.

Comunidades (ou sites) de perguntas e respostas (P&R) [1]
[2] [3] são sites em que os usuários podem postar perguntas,
responder perguntas de outros usuários e avaliar perguntas e
questões de outros usuários. A partir dessas interações, os
usuários são ranqueados de acordo com suas contribuições
[4], podendo fazer com que participem mais [5]. Assim, essas

1https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018
2https://www.vpnmentor.com/blog/vital-internet-trends/
3http://www.ebizmba.com/articles/search-engines
4https://stackexchange.com/
5https://www.quora.com/
6https://answers.yahoo.com/

comunidades são compostas por indivı́duos que compartilham
os mesmos interesses e voluntariamente trabalham juntos
para expandir conhecimento e entendimento de um domı́nio
através de aprendizagem e compartilhamento [6]. Essas fontes
especializadas estão de acordo com o que Wang et al. [2] co-
mentam: ”uma solução de gerenciamento de conhecimento não
deve tornar acessı́vel apenas o conteúdo escrito, mas também
a interação com profissionais e estudiosos de determinada
área que podem executar um papel social, pois as pessoas
geralmente preferem o contato com um especialista ao invés
de apenas obter a informação textual”.

O uso de tags, palavras-chave, categorias etc., para ajudar na
pesquisa e navegação entre objetos é encontrado, por exemplo,
em publicações cientı́ficas, sistemas de classificação de biblio-
tecas e classificação biológica [7]. As tags podem corresponder
a estruturas bem definidas, como hierarquias, com um conjunto
de categorias mais restritas ou mais abrangentes que organizam
uma estrutura parecida com uma árvore composta por relações
hierárquicas. Segundo Zhu et al. [8], a maioria das taxonomias
existentes usadas em aplicações é criada manualmente de
acordo com os requisitos de classificação e seu tamanho
não é grande o suficiente. Taxonomias resultantes de abor-
dagens automáticas provavelmente levariam a resultados não
tão consistentes ou eficazes [8]. Um dos problemas de uma
taxonomia é a temporalidade, temas surgem na internet muito
rapidamente. Outro problema é a granularidade, a construção
de uma taxonomia em abordagens tradicionais pode ser de
domı́nio aberto, então, alguns termos mais especı́ficos podem
não ser encontrados nessas taxonomias [9].

Por outro lado, nos sistemas online é comum encontrar
sistemas de marcação sem nenhuma estrutura, em que qualquer
palavra relevante pode ser utilizada para marcar o item e,
portanto, sem uma hierarquia predefinida de categorias e sub-
categorias. Como essas tags são criadas pelo próprio usuário,
elas formam uma folksonomia [10]. Segundo Laniado et al.
[11], folksonomias são democráticas, escaláveis, inclusivas e
tem um baixo custo. Porém, a inexistência de autoridade e um
ponto de vista coerente e único no domı́nio traz limitações:
a falta de hierarquia, de controle de sinônimos e de precisão,
bem como a possibilidade de gaming [12] [13]. O gaming
acontece quando os usuários começam a criar tags diferentes
(e, em alguns casos, extravagantes) para cada conteúdo que
adicionam na comunidade com o objetivo de promover suas
publicações. Esse tipo de ação corrompe a comunidade, uma



vez que essa prática é um tipo de Spam.
Quando compartilhadas com outras pessoas ou visualizadas

no contexto do que outras pessoas marcaram, essas coleções de
identificadores de recursos, tags e pessoas começam a ganhar
valor por meio de efeitos de rede. A pesquisa de tags pode
permitir a descoberta de recursos relevantes, e as relações
sociais que se desenvolvem entre os usuários tornam-se um
meio de descoberta de informações [14].

Folksonomias tem uma falha inerente quando comparadas
com taxonomias: não existem relações hierárquicas explı́citas
entre as tags [15]. É comentado por Kome et al. [16] que
existem relações hierárquicas implı́citas em folksonomias.
Begelman et al. [17] e Brooks e Montanez [18] mostram
que a organização de tags em estruturas hierárquicas ajuda
na recuperação de informações.

A natureza comunitária das folksonomias reduz significa-
tivamente o custo da indexação e a torna uma opção viável
para a geração de metadados [19]. Entretanto, se for feita uma
comparação com sistemas de classificação de bibliotecas, por
exemplo, que são construı́das e mantidos por especialistas,
as folksonomias sofrem de problemas de inconsistência e
oferecem uma qualidade de indexação menor [19]. Por não
existir um controle, as folksonomias se tornam propensas a
inconsistências causadas por variações ortográficas, sinônimos,
acrônimos e hipônimos [19]. Essas inconsistências, por outro
lado, podem levar a problemas como “explosão de tags”, em
que um subconjunto de tags de uma folksonomia é utilizado
para classificar a maioria dos itens em um conjunto e as outras
tags são utilizadas minimamente [20].

Deferente de outros serviços, como del.icio.us7 e Flickr8

onde os usuários criam tags livremente em suas postagens, as
folksonomias das comunidades do Stack Exchange restringem
os usuários a selecionar tags que já existem, caso o usuário
queira criar uma pergunta e uma das tags que ele deseja
adicionar na pergunta ainda não exista na comunidade, ele
precisará ter uma pontuação na comunidade referente à criação
de tags. Por exemplo, na comunidade de Biologia do Stack
Exchange esta pontuação é de 3009, se o usuário já atingiu
essa pontuação basta ele acrescentar a tag na pergunta para
que ela seja criada na comunidade10.

O objetivo principal desta pesquisa é definir um conjunto
de procedimentos que permitam uma estruturação hierárquica
automática e coerente a partir de uma folksonomia de uma
comunidade de conhecimento.

Para avaliar a proposta, experimentos foram realizados com
base em dados coletados da comunidade de Biologia do Stack
Exchange. Nas comunidades do Stack Exchange, quando um
usuário cria uma pergunta, ele deve dar um tı́tulo, descrever
com detalhamento a pergunta, podendo adicionar imagens
ou links para recursos externos, dentre outras opções e, por
último, o usuário deve adicionar as tags, no mı́nimo uma e
no máximo cinco [19] [21]. Foram implementados algoritmos

7del.icio.us
8https://www.flickr.com/
9Cada comunidade tem uma pontuação diferente para criação de tags.
10https://biology.stackexchange.com/help/privileges/create-tags

com diferentes abordagens de seleção da palavra correta para
se analisar a eficácia das heurı́sticas correspondentes.

Este artigo está organizado em seis seções, sendo esta
primeira a introdução, seguida de trabalhos relacionados. A
terceira seção apresenta a proposta de estruturação de uma
hierarquia à partir de uma folksonomia. A avaliação da abor-
dagem é descrita na quarta seção, enquanto a análise dos
resultados é apresentada na seção cinco e a conclusão na sexta
e última seção.

II. TRABALHOS RELACIONADOS

Alguns trabalhos utilizam a coocorrência para executar a
estruturação das tags, Begelman et al. [17] aplicaram coo-
corrência para construir uma relação gráfica de tags e, então,
executaram recursivamente um algoritmo de partição para
construir um cluster de tags para buscar tags relacionadas. Li
et al. [22] propuseram que padrões de coocorrências frequentes
de tags de usuário pudessem ser usados para caracterizar e
capturar tópicos que são de interesse dos usuários, porque
essas tags de coocorrência são relacionadas e podem ser
agrupadas para representar tópicos. Estas abordagens, porém,
não levam em conta a expressividade semântica das tags, o
que poderia melhorar a hierarquia gerada.

Neste sentido, Lee e Yong [23] descevem um sistema que
utiliza a WordNet para fazer a desambiguação das tags do
Flickr, indo portanto além da simples identificação de clusters.
O usuário busca por uma tag e o sistema mostra todos os
termos da WordNet. Entretanto, esse estudo não considera as
tags que aparecem em conjunto para dispor de um contexto
melhor e, assim, resultados errados eram exibidos.

Mika [24] estende o modelo bipartido de ontologias à
dimensão social, levando a um modelo de atores, conceitos
e instâncias. É demonstrada a aplicação da representação
mostrando como a semântica baseada na comunidade emerge
do modelo por meio de um processo de transformação de
grafo. Van Damme et al. [25] argumentam que a interação
social manifestada nas folksonomias e em seu uso deve ser
explorada para a construção e manutenção de ontologias. Em
seguida, esboçam uma abordagem abrangente para derivar on-
tologias de folksonomias integrando vários recursos e técnicas.
É sugerido combinar a análise estatı́stica em folksonomias,
com dados de uso associados e suas redes sociais implı́citas,
recursos lexicais online como dicionários, Wordnet, Google e
Wikipedia, ontologias e recursos da Web Semântica, mapea-
mento de ontologia e abordagens de correspondências. Esta
abordagem ajuda os atores humanos a alcançarem e mante-
rem o consenso sobre sugestões de elementos de ontologia
resultantes.

Existem abordagens baseadas em enciclopédias, que se con-
centram na extração de hierarquias conceituais da Wikipedia.
WikiTaxonomy [26] a partir do sistema de categorias da
Wikipedia constrói uma taxonomia. Contém 105.000 relações
com a precisão de 88%. O Kylin Ontology Generator (KOG)
[27] usa a Markov Logic Network (MLN) para prever as
relações entre as classes de infobox da Wikipedia. Yago
[28] interliga as categorias da Wikipédia com os synsets do



WordNet. Existem mais de 200.000 classes e 400.000 relações
em Yago e a precisão é de aproximadamente 96%. Nossa
pesquisa é diferente das abordagens baseadas em enciclopédias
pois não existe informações de estrutura entre as tags das
comunidades Perguntas e Respostas como Stack Exchange.

Existem trabalhos que tratam de problemas que são orien-
tados aos usuários como em Xie et al. [29] que propõem uma
abordagem para construir e enriquecer perfis de usuários e
recursos com base nas relações fornecidas pela folksonomia,
com base nas tags, recursos e usuários. Essa abordagem
extrai relações semânticas entre tags e constrói uma hierarquia
entre elas para calcular similaridades de objetos da Internet,
de modo a permitir que os provedores de serviços ou de
conteúdo da Internet percebam o significado das tags como
os seres humanos. No trabalho de Takehara et al. [30] é
apresentado um novo esquema para recuperar os conteúdos
desejados pelos usuários, com tópicos aos quais os usuários
estão interessados, de várias plataformas de mı́dia social. Esse
trabalho extrai a estrutura hierárquica de grupos de conteúdo
de diferentes plataformas de mı́dia social e torna os conteúdos
recuperáveis, mesmo se os usuários não especificarem pla-
taformas adequadas e não inserirem consultas adequadas. A
estrutura hierárquica extraı́da mostra vários nı́veis de abstração
de grupos de conteúdo e seus relacionamentos hierárquicos,
que podem ajudar os usuários a selecionar tópicos relacionados
à consulta de entrada. No entanto, essas abordagens utilizam
intervenção humana para fazer a hierarquia das tags.

Outros trabalhos tentam construir hierarquias a aplicando
algoritmos: Chen e Luo [31] apresentam um algoritmo para
construir uma hierarquia de tags. O trabalho de Tibély et al.
[32] executa métodos de extração de hierarquia de tags que
estão baseados na teoria de redes. Schmitz et al. [33] discutem
como a mineração de regras de associação pode ser adotada
para analisar e estruturar folksonomias, e como os resultados
podem ser usados para aprendizagem de ontologias e suporte à
semântica emergente. Conquanto, essas abordagens não consi-
deram a semântica das tags para procurar os relacionamentos,
o que pode levar a uma hierarquia errada.

Este trabalho propõe a hierarquização apoiada pela Word-
Net, utilizando apenas a palavra que define a tag, tags que
aparecem em conjunto em outras perguntas e fazendo a
desambiguação entre os termos da WordNet. Além disso,
avançando em relação aos trabalhos citados, a proposta aqui
descrita não requer intervenção do usuário, trazendo uma
abordagem automática para a hierarquização.

III. ESTRUTURAÇÃO DE UMA FOLKSONOMIA

Geralmente as tags em uma folksonomia não tem semântica
bem definida associada a ela. Então, para associar semântica
às tags das folksonomias estudadas, foi utilizado o WordNet
devido a facilidade de uso e a vasta documentação online.
Devido a sua estrutura rı́gida, o WordNet é muitas vezes
referido como uma base dados léxica ou mesmo uma ontologia
de propósito geral [34] [35]. O WordNet representa uma
abordagem que revela as formas sistemáticas pelas quais uma
linguagem mapeia conceitos em palavras. Embora se concentre

no léxico, sua estrutura rı́gida e a representação de palavras
e conceitos superiores, levam o WordNet ser comparado a
uma estrutura de conhecimento independente de linguagem. O
mapeamento de conceitos em ontologias para synsets mantém
essa distinção e possibilita padrões de mapeamento [36].

As relações semânticas no WordNet foram escolhidas pois
se aplicam extensivamente em toda a linguagem e são fa-
miliares, significando que um usuário não precisa de pre-
paro avançado em lingüı́stica para entendê-las. Cada relação
semântica é representada por indicadores entre formas de
palavras ou entre synsets. Atualmente, a versão mais recente
do WordNet contém mais de 117.000 synsets, representando
relações semânticas entre palavras e sentidos [37].

Na primeira etapa, para cada elemento da folksonomia
são atualizados os itens que tem apenas um elemento no
WordNet. Por exemplo, a tag histology tem apenas uma palavra
relacionada, que significa exatamente a definição escrita na
comunidade de biologia. Caso não seja encontrado nenhum
synset para a palavra, ela é ignorada e o algoritmo segue para
a próxima tag.

A segunda etapa executa a desambiguação para encontrar
a palavra que mais se encaixa com a tag, por exemplo a
tag eyes apresenta 7 que são substantivos e 1 verbo, sendo
este último descartado, uma vez que os substantivos são mais
significativos para apoiar a construção da hierarquia. Para
fazer a escolha da palavra correspondente foi utilizado o
contexto em que a tag é utilizada, ou seja, as tags que são
utilizadas junto com a tag em questão, tendo em vista todas
as perguntas da comunidade. A tag “human-biology”, por
exemplo, é utilizada em conjunto com as tags “microbiology”
e “neurology” em algumas perguntas na comunidade, sendo
assim, essas tags são o contexto utilizado. Então é feita uma
comparação de similaridade entre as palavras, utilizando a
fórmula de Wu e Palmer [38], que já é implementada pelo
WordNet.

Wu e Palmer [38] sugerem uma medida de similaridade
baseada no comprimento do caminho entre os conceitos e
a raiz da hierarquia. Para encontrar o valor adequado do
fator foram efetuados testes, nos quais foi gerada uma lista
com as palavras e uma verificação manual comparando o
significado da palavra com o resumo da tag na comunidade
em questão. Para encontrar o valor adequado do fator (no
caso da comunidade de biologia, o valor encontrado foi 0.8)
foram efetuados testes, nos quais foi gerada uma lista com as
palavras e uma verificação manual comparando o significado
da palavra com o resumo da tag na comunidade em questão.
O algoritmo foi executado com um conjunto pequeno de tags
até que encontrasse apenas tags corretas. Para selecionar as
tags dessa parte do experimento foi utilizado um arquivo CSV
com 30 palavras e cada uma era conferida com a página da
tag na comunidade, isso foi feito até que todas fossem as que
estavam na comunidade. Essas palavras foram selecionadas
aleatoriamente e conferidas com a definição na comunidade.

Após a segunda etapa, é gerada uma versão preliminar da
árvore que contém as tags encontradas nos passos um e dois.
Essa árvore é constituı́da a partir das listas de hiperônimos até



a raiz do WordNet. Para cada tag que apresenta uma palavra
correta é feito um merge a partir dos nós em comum. Se a
tag “E” deve ser adicionada à árvore, então é criada uma lista
L com todas as palavras até a raiz da árvore do WordNet.
A partir do primeiro elemento da lista L, que é o nó raiz da
árvore do WordNet, é feita uma busca nó a nó da lista, até
que ela fique vazia.

A terceira etapa utiliza a árvore parcial para buscar as tags
que ainda não foram encontradas. No caso, é feita a verificação
da semelhança do caminho da palavra até a raiz da árvore, ou
seja, uma lista com os nós da palavra até a raiz da árvore.
Para cada palavra é feita uma nova lista e aquela que possuir
mais itens que estão na lista da palavra é relacionada, uma vez
que, de acordo com os experimentos, as palavras que possuem
poucos itens na árvore, provavelmente não têm relação com
o conceito que se está buscando. Por exemplo, uma palavra
“P” que tem os nós A, B, C, D e ROOT, em comparação com
outros dois nós X que tem os nós X1, X2, C, X3 e ROOT
e Y que tem os nós A, B, Y1, Y2 e ROOT, Y tem mais
possibilidade de ser a palavra correta do que X.

A cada passo é necessário acessar a base para saber quais
palavras são contexto da tag atual, i.e., as palavras que
aparecem em conjunto com a tag em questão.

IV. AVALIAÇÃO

A seguir, detalha-se a avaliação do processo de estruturação
hierárquica de folksonomias. Foram implementados dois algo-
ritmos para apoiar a etapa de desambiguação, um selecionando
uma palavra aleatoriamente e outro que recupera a palavra
mais utilizada. Para aplicação da proposta, foi considerada a
comunidade de Biologia do Stack Exchange. Para a avaliação
dos resultados das diferentes abordagens de estruturação foi
utilizado crowdsourcing.

A. Algoritmos adicionais para comparação

De modo a possibilitar a comparação com diferentes abor-
dagens de seleção de palavras candidatas para a construção da
hierarquia, foram consideradas uma abordagem aleatória, bem
como a palavra mais utilizada, além da estratégia proposta
nesta pesquisa.

1) Aleatória: Esta abordagem visa selecionar aleatoria-
mente entre as palavras candidatas. Deste modo, foi possı́vel
analisar comparativamente os resultados de uma seleção
aleatória e uma seleção com base na abordagem proposta.
Por exemplo, a palavra ”eye”tem 6 substantivos possı́veis, no
caso, o algoritmo escolhe um deles e retorna como palavra
candidata. Para gerar a posição aleatória foi utilizado o método
randint do módulo random que gera um número pseudo-
aleatório. O método recebe dois parâmetros e retorna um
número N tal que a ¡= N ¡= b, onde a e b são os parâmetros
do método.

2) Palavra mais utilizada: Em algumas implementações
que adotam o WordNet, os desenvolvedores utilizam a palavra
mais utilizada para resolver os problemas. Essa palavra é sem-
pre a primeira do synset. A frequência de uso é determinada

pelo número de vezes que a palavra é marcada nos vários tex-
tos de concordância semântica. Palavras que não são marcadas
semanticamente seguem os sentidos ordenados11. Deste modo,
foi possı́vel analisar comparativamente os resultados de uma
seleção com base nesta estratégia e uma seleção com base na
abordagem proposta.

B. Cenário de aplicação

Para verificar o processo de estruturação, foi considerada a
comunidade de Biologia da Stack Exchange 12, uma rede de
comunidades na qual cada comunidade trata de um assunto
especı́fico. Esta comunidade foi criada no dia 14 de dezembro
de 2011 e nos primeiros 15 dias de sua criação, 268 usuários
foram cadastrados e houve um aumento de aproximadamente
40% por ano. Nos primeiros dias da comunidade, foram
criadas 127 perguntas e 188 respostas e houve um crescimento
em média de 25% de perguntas e 19% de respostas por ano.

Nessa comunidade existem 703 tags, incluindo adjetivos
e substantivos. De acordo com Golder e Huberman [39],
tags subjetivas tendem a ser adjetivos e trazer a opinião do
usuário que está usando a tag enquanto substantivos descrevem
melhor o conhecimento [11]. Assim, as tags da comunidade
de Biologia do Stack Exchange que são adjetivos não entraram
na árvore que foi construı́da.

A base de dados foi, então, carregada com os dados da
comunidade e, em seguida, foram executados os passos do
processo. Para acessar os dados foi utilizado o ORM Peewee
13, facilitando o trabalho com SQL e a atualização da base de
dados.

A Figura 1 mostra a probabilidade de uma tag pertencer ao
WordNet em função de sua popularidade. O eixo X representa
as tags do dataset, em grupos de 75 e ordenadas pela popula-
ridade decrescente. O eixo Y mostra a quantidade de tags que
pertencem o WordNet em cada grupo. As tags que não foram
encontradas poderiam ser buscadas utilizando-se ontologias de
domı́nio mais especı́ficas.

Algumas palavras não foram mapeadas por serem adjetivos,
é o caso das tags: autoimmune e vestigial. Por não se tratar
de substantivos, nesses casos, o WordNet provê um método
com as palavras do lugar onde o adjetivo é derivado. Por
exemplo, para o synset da palavra vestigial existe um sinônimo
rudimentary que é derivado de rudiment, dessa forma, se o
processo for executado utilizando esse adjetivo, então essa
palavra seria adicionada na árvore.

No final, é gerada uma árvore com as tags. Das 241
tags que não foram mapeadas, 158 (65%) são Multiword
expressions que não possuem um conceito correspondente no
WordNet. As outras são adjetivos ou são termos especı́ficos
da área da comunidade, como “zygosity” e “lentivirus”, que
não apresentam uma palavra relacionada na WordNet.

11https://wordnet.princeton.edu/documentation/wn1wn
12https://www.stackexchange.com/
13http://docs.peewee-orm.com/



Figura 1. A imagem mostra a probabilidade de uma tag pertencer o WordNet,
o eixo y representa a quantidade de palavras do grupo que foram encontradas
e o eixo x representa os grupos.

C. Coleta de dados através de Crowdsourcing

Para verificar qual abordagem retorna o melhor resultado
foram considerados especialistas, por meio de uma estratégia
de crowdsourcing. No caso, são exibidas as palavras que
cada algoritmo selecionou para um especialista indicar qual
a palavra correta para aquele caso.

Foi utilizado o serviço de crowdsourcing (CS) Crowd-
Flower14, uma plataforma de micro-tarefas que distribui as
tarefas ao longo de vários canais de crowdsourcing como o
Mechanical Turk e o Crowd Guru.

Um requisitante inicia submetendo um trabalho para o
CrowdFlower. Para iniciar um projeto, o sistema exibe uma
série de templates, o usuário seleciona um desses templates e
então começa a configurar o projeto da maneira que desejar.
Nesse template, o usuário configura um conjunto de microta-
refas, também conhecidas como unidades.

Algumas das unidades podem ser unidades de referência,
atribuı́das com uma resposta correta e servem para avaliar
o trabalho feito pelos colaboradores. Se um colaborador dá
uma resposta errada a uma unidade de referência, o grau
de confiança dele diminui até que suas respostas não sejam
contabilizadas nos resultados do trabalho final.

Além da especificação de parâmetros de configuração co-
muns como o IP do colaborador e de que paı́s ele é, o
CrowdFlower disponibiliza a criação de layouts definidos em
linguagem própria: o CrowdFlower Markup Language (CML).
Essa linguagem abstrai os objetos HTML, permitindo uma
interação com os dados que pode ser carregados para o
CrowdFlower por meio de um arquivo em um dos seguintes
formatos: CSV, TSV, XLS, XLSX ou ODS.

O CrowdFlower disponibiliza um arquivo de exemplo que
pode ser utilizado como base para o envio do dataset para o
sistema.

14https://www.crowdflower.com

Uma vez que o trabalho foi finalizado, um relatório foi
gerado e os artefatos foram disponibilizados em arquivos CSV.
Os artefatos do CrowdFlower são agregados baseando-se em
forma de votação por maioria, o que permitiu eliminar respos-
tas conforme as unidades de referência que foram fornecidas.

D. Questionário
Para realizar a avaliação foi gerado um dataset com as

palavras que precisam de desambiguação presentes no Word-
Net. Então, os colaboradores do CrowdFlower selecionaram
quais as palavras que se encaixam na definição da tag, na
comunidade em relação a definição das palavras no WordNet.

Para carregar os dados no CrowdFlower foi necessário
utilizar a API disponibilizada em conjunto com um script em
Python, o que facilitou o trabalho em relação a carga dos dados
e agilizou a criação das perguntas.

Para a elaboração do questionário foi necessário utilizar a
sintaxe do próprio serviço, já que as opções eram dinâmicas de
acordo com a tag. Como não havia um valor para cada opção
e utilizar o texto seria insatisfatório para comparar e deixaria
um ponto de duplicação de dados, foi utilizado como valor
para a resposta das perguntas o ı́ndice na lista de opções. Por
exemplo, para uma palavra com 3 opções, os valores seriam:
0, 1 e 2. Utilizar o ı́ndice da lista facilita no momento de
computar os resultados, uma vez que se tem a posição da
palavra no WordNet a partir deste ı́ndice.

Para verificar se o colaborador estava apto a responder
ao questionário foi necessário criar algumas perguntas de
teste, no próprio CrowdFlower. O próprio sistema indica uma
quantidade de perguntas que devem ser adicionadas como teste
e, de acordo com o andamento do trabalho, o sistema solicita
que sejam criadas mais perguntas. Caso algum colaborador
discorde da pergunta de teste, ele pode abrir uma contestação
e, se for o caso, a pergunta pode ser corrigida ou a contestação
pode ser ignorada.

Para este trabalho, o CrowdFlower solicitou que fossem
criadas 9 perguntas de teste e as tags são selecionadas ale-
atoriamente na amostra. Quando uma opção é selecionada nas
perguntas de teste, o pesquisador deve colocar um motivo pelo
qual uma opção está sendo selecionada.

O questionário apresentado aos colaboradores exibia uma
área com instruções: uma breve descrição do que o colaborador
deve fazer, quais os passos o colaborador deve executar para
alcançar o objetivo e um exemplo com o motivo pelo qual uma
opção foi selecionada. Quando o colaborador seleciona uma
resposta diferente daquela e não concorda com a justificativa,
ele pode abrir uma contestação para que aquela pergunta de
teste seja revista pelo pesquisador.

Após a exibição das instruções, é exibida uma pergunta com
a definição de uma determinada tag e as opções disponı́veis no
WordNet. Caso o usuário não encontrasse a opção correta entre
as opções disponibilizadas, ele poderia selecionar a opção
”None”.

E. Colaboradores
O CrowdFlower disponibiliza todos os microdados dos

colaboradores que responderam ao questionário em formato



CSV, sendo assim possı́vel buscar informações sobre a na-
cionalidade dos colaboradores, sua cidade, a partir de qual
serviço o colaborador respondeu ao questionário, entre outras
informações.

O serviço disponibiliza um arquivo com os dados agregados
e com as respostas para cada linha que foi enviada também.

Em relação as perguntas de teste que verificam se um
colaborador está apto a responder o questionário, verificou-
se que apenas duas dessas perguntas tiveram suas respos-
tas contestadas e em média 18% dos testes falharam. Cada
pergunta teste foi testada em média 9 vezes em relação a
todos os colaboradores que tentaram responder a pesquisa. As
perguntas de teste eliminaram 30 colaboradores.

Os participantes que foram selecionados e enviaram respos-
tas responderam cerca de 22 tags. Em média, esses usuários
falharam nas perguntas teste uma vez e foram testados nessas
perguntas 8 vezes e os colaboradores que a plataforma tem
mais confiança foram aqueles que responderam mais pergun-
tas.

V. RESULTADOS

Nesta seção serão descritos os resultados da avaliação.

A. Respostas

Em relação as respostas do questionário, das tags que
foram enviadas para o serviço, apenas 11 tags não foram
respondidas pelos colaboradores especialistas. Verificando os
dados constatou-se que as definições das tags não eram muito
claras ou não existia uma opção que batia exatamente com a
descrição da tag na comunidade, das 11 tags que não tiveram
uma resposta, 7 tiveram nı́vel de confiança 100%, ou seja, os
colaboradores não conseguiram escolher uma tag na relação
exibida.

Para verificar se os colaboradores estavam de fato lendo
a definição e selecionando a resposta que mais refletia
a definição da tagt, foi executada mais uma rodada de
verificação no serviço. Porém, nessa segunda execução da
verificação, as opções estavam em uma ordem diferente da
exibição da WordNet, ou seja, a opção que era a primeira no
WordNet foi colocada em outra posição quando a avaliação
estava sendo executada, por exemplo, na quinta posição.

De acordo com a Figura 2, verifica-se que as duas execuções
geraram resultados parecidos, o que deixa evidente que as
primeiras opções devem ser observadas com mais cuidado
e devem ter uma pontuação maior na comparação com as
demais.

A Figura 2, apresenta para cada alternativa a quantidade
de tags que foram selecionadas. No eixo x estão os ı́ndices
das alternativas e o eixo y está a quantidade que o referido
ı́ndice foi selecionado. A primeira coluna representa a primeira
execução da avaliação e a segunda coluna representa a segunda
execução da avaliação.

B. Comparação entre as heurı́sticas

A Figura 3, apresenta o percentual de acertos para cada
heurı́stica que foi implementada neste trabalho. O eixo x

Figura 2. Comparação de execuções

apresenta as heurı́sticas implementadas e o eixo y apresenta
o percentual de acerto nas heurı́sticas. Conforme esta figura,
verifica-se que o método proposto neste trabalho conseguiu
recuperar aproximadamente 53% de tags corretas em relação
as tags enviadas para verificação no serviço CrowdFlower.
Foram enviadas 100 tags para o serviço, sendo que 91 foram
avaliadas pelos colaboradores e as outras foram utilizadas
como perguntas de teste. A heurı́stica que seleciona as opções
aleatoriamente conseguiu 36% devido ao fato de a maioria
das palavras terem 2 ou 3 opções, enquanto a que seleciona a
primeira palavra obteve aproximadamente 48%.

Figura 3. Comparação heurı́sticas

Para uma avaliação quantitativa dos resultados foram utili-
zadas métricas de recuperação de informação incluindo Pre-
cision, Recall e F-measure [40].

A métrica Precision mede o número de vezes que um
synset foi selecionado corretamente pelo método do trabalho
dividido pelo número de vezes que o synset foi selecionado
no total. É necessário que o método do trabalho não selecione
incorretamente os synsets para que o método tenha uma
maximização no seu resultado. A principal desvantagem desta
métrica é que ela não leva em conta os synsets que deveriam
ter sido selecionados em uma tag especı́fica, mas foi designada



para outra.
O Recall mede o número de vezes que um synset foi

selecionado para uma tag pelos avaliadores, porém o método
do trabalho não selecionou o synset correto. A desvantagem
dessa métrica é que, se o método do trabalho não selecionasse
nenhuma tag incorretamente, o Recall seria máximo, muito
embora não fosse eficiente.

Além do Precision e do Recall, usamos a métrica f-measure,
que corresponde à média harmônica entre Precision e Recall.
Com essa informação, podemos apresentar o desempenho do
classificador através de um indicador.

Um resumo dos resultados dos experimentos é apresentado
na Tabela I, sendo possı́vel verificar que a heurı́stica do traba-
lho apresenta bons resultados em todas as medidas calculadas
em relação as outras heurı́sticas.

Heurı́stica Precision Recall f-measure
Aleatorio 0.30 0.34 0.31
Primeira 0.50 0.55 0.52
Trabalho 0.52 0.57 0.53

Tabela I
RESUMO DOS RESULTADOS

Aparentemente não há grande diferença entre os resultados
da heurı́stica de se utilizar a primeira palavra (ou seja, a mais
usual) e a que é selecionada pelo método proposto. Assim,
buscou-se analisar mais detalhadamente os resultados, de
modo mais qualitativo. Algumas tags ficaram com alternativas
diferentes das selecionadas nas heurı́sticas, por exemplo, a tag
“alcohol” possui descrição conforme Figura 4 e as opções
para seleção eram: (A) “a liquor or brew containing alcohol
as the active agent” e (B) “any of a series of volatile hydroxyl
compounds that are made from hydrocarbons by distillation”.
A primeira e a segunda tiveram 31% de seleções, ou seja,
nesse caso não houve concordância em relação a melhor
alternativa. Ou seja, como a descrição não era muito clara, os
colaboradores não souberam indicar qual a melhor alternativa.
Isso se deve principalmente a descrição pobre e sem recursos
adicionais para que os avaliadores selecionassem a opção que
melhor se encaixa neste contexto.

Figura 4. Descrição tag alcohol

Podemos verificar que a heurı́stica que selecionava a pri-
meira opção acertou 19 tags diferentes em que método pro-
posto neste trabalho errou. Ao efetuarmos a verificação dos
itens para melhor entender o resultado, verificou-se que dentre
os itens existiam 6 com opções ambı́guas, por exemplo, para
a tag “reproduction” a definição da comunidade conforme
Figura 5, existem duas opções que poderiam ser selecionadas:
“(the process of generating offspring)” e “(the sexual activity
of conceiving and bearing offspring)”. O método do trabalho

selecionou a segunda opção, porém pode-se perceber que
ambas as opções são válidas para esta descrição.

Figura 5. Descrição tag reproduction

Outro exemplo é a tag “radiation” que tem a descrição
conforme Figura 6. O método do trabalho selecionou o synset
“((medicine) the treatment of disease (especially cancer) by
exposure to a radioactive substance)”, porém quando verifica-
mos as tags que aparecem em conjunto podemos encontrar a
tag cancer, ou seja, com base nas próprias perguntas podemos
verificar que muitas perguntas que discutem a doença são
relacionadas a essa tag e não apenas uma “Ionizing electro-
magnetic waves”.

Figura 6. Descrição tag radiation

Analisando outro exemplo, a tag “communication” tem a
descrição conforme Figura 7 e a primeira opção era “(the
activity of communicating; the activity of conveying informa-
tion)”. A proposta deste trabalho selecionou “(a connection
allowing access between persons or places)”. Desta forma
podemos perceber que o método do trabalho errou em alguns
casos, porém, nos casos onde existia opções ambı́guas foram
selecionadas opções que tinham mais relação com a descrição
da comunidade.

Figura 7. Descrição tag communication

Em 28 casos o método do trabalho selecionou as opções
corretas e não eram a primeira opção nos synsets do WordNet.
Podemos verificar que quando não era a primeira opção, o
método encontrou termos que eram quase que exclusivamente
do domı́nio de Biologia, por exemplo, a tag “translation” tem a
descrição conforme Figura 8. O primeiro synset tem a seguinte
descrição “(a written communication in a second language
having the same meaning as the written communication in
a first language)” e o trabalho selecionou “((genetics) the
process whereby genetic information coded in messenger RNA
directs the formation of a specific protein at a ribosome in the
cytoplasm)”.

Outro exemplo é a tag “transformation” que tem a descrição
conforme Figura 9. O primeiro synset tem a seguinte descrição
“(a qualitative change)”, enquanto o trabalho selecionou “((ge-
netics) modification of a cell or bacterium by the uptake and
incorporation of exogenous DNA)”.



Figura 8. Descrição tag translation

Figura 9. Descrição tag transformation

Em 24 casos o método do trabalho errou e a primeira
opção não era a opção correta. Analisando os dados podemos
perceber que em 7 casos, a descrição da tag, não era clara o
suficiente. Por exemplo, para a tag “medicine” a descrição da
tag é conforme a Figura 10. Na avaliação foi selecionada a
opção “(the learned profession that is mastered by graduate
training in a medical school and that is devoted to preventing
or alleviating or curing diseases and injuries)” e o método
do trabalho selecionou a opção “(the branches of medical
science that deal with nonsurgical techniques)”. Verificando as
tags que aparecem em conjunto com a tag “medicine”, foram
encontradas as seguintes tags: “human-biology”, “pharmaco-
logy”, “pathology”, “biochemistry”, ou seja, a segunda opção
melhor se encaixa com a descrição da comunidade, uma vez
que, trata-se do ramo da ciência e não da profissão.

Figura 10. Descrição tag medicine

Outro exemplo é a tag “flowers” que tem a definição con-
forme a Figura 11 e os avaliadores corretamente selecionaram
o synset “(reproductive organ of angiosperm plants especially
one having showy or colorful parts)”. Para este caso o método
do trabalho selecionou “(a plant cultivated for its blooms or
blossoms)”, porém as seguintes tags são utilizadas em con-
junto com esta tag: “botany”, “species-identification”, “plant-
anatomy”, “plant-physiology”, “flowering”. Assim, podemos
perceber que ambas as opções são válidas para esta descrição,
uma vez que ambas tratam dos assuntos relacionados.

Figura 11. Descrição tag flowers

Ainda em relação às tags que o trabalho não selecionou o
synset corretamente em relação a avaliação com especialistas,

podemos perceber que na tag “surgery” a descrição não ajudou
o avaliador a selecionar a opção corretamente. A descrição
para a tag é conforme a Figura 12 e os avaliadores seleciona-
ram a opção “(a medical procedure involving an incision with
instruments; performed to repair damage or arrest disease in a
living body)”, enquanto a proposta deste trabalho selecionou
para este caso a opção “(the branch of medical science that
treats disease or injury by operative procedures)”. Verificando
mais atentamente esta tag, observou-se que a opção do tra-
balho estava correta, pois o segundo texto da tag dizia o
seguinte: “Surgery is the subspecialty of medicine, performed
by surgeons, that deals with the operative management of
pathologic conditions in humans and other animals, or to
operations performed for experimental purposes.”, ou seja, de
fato, trata-se do ramo de medicina que trata de cirurgias e não
da prática de operar apenas.

Figura 12. Descrição tag surgery

Outro fato que foi verificado, cinco das 24 tags foram
utilizadas menos de 20 vezes na comunidade. Por exemplo,
a tag “review” foi utilizada apenas duas vezes, ou seja, não
houve contexto suficiente para o método proposto no trabalho
selecionar a tag corretamente. Assim, o método do trabalho
selecionou o synset “(a subsequent examination of a patient
for the purpose of monitoring earlier treatment)”, porém a
descrição da tag na comunidade é conforme a Figura 13 e
as tags que foram utilizadas em conjunto foram apenas as
tags “physiology” e “peer-review-journal”, ou seja, o método
do trabalho não teve contexto suficiente para ter uma decisão
correta. Outro fato importante é que a tag “peer-review-
journal” não está presente no WordNet e a tag “physiology”
faz parte do WordNet, por isso, o trabalho selecionou a opção
incorreta.

Figura 13. Descrição tag review

Nessa comparação verifica-se que pode ser feito um trabalho
para melhorar as definições das tags no que diz respeito a sua
definição, promovendo uma descrição mais clara para quais
tipos de perguntas a tag deve ser usada pelos usuários. Existem



tags como a memory que tem a descrição conforme a Figura
14, que não tem uma descrição tão clara, então pode haver
confusão na sua utilização.

Figura 14. Descrição tag memory

A heurı́stica do trabalho foi bem-sucedida nas tags com
maior popularidade. As tags certas sugeridas pela heurı́stica do
trabalho foram usadas em média 157 vezes, enquanto as tags
da heurı́stica que selecionava a primeira opção foram usadas
em média 98 vezes. Podemos constatar que quando as tags
são especı́ficas da área e tenham sido usadas com tags que
estão presentes no WordNet, faz com que o método proposto
trabalho encontre a opção correta.

VI. CONCLUSÃO

A proposta deste trabalho foi apresentar uma forma de
hierarquizar uma folksonomia utilizando apenas a própria tag
e seu contexto, tendo como base a comunidade de Biologia
do Stack Exchange. Das 703 tags da comunidade, foram
encontradas 462 (65%) palavras correspondentes na WordNet
e as tags que faltaram são Multiword expressions ou não
apresentam palavra correspondente na WordNet. Das tags que
não foram encontradas apenas 26 (0,03%) foram utilizadas
pelo menos 100 vezes na comunidade.

Nos resultados, verificou-se que as tags selecionadas pela
heurı́stica do trabalho foram bem-sucedidas, uma vez que
grande parte das tags avaliadas por colaboradores no serviço
CrowdFlower foram as mesmas selecionadas pela heurı́stica
construı́da neste trabalho.

Verificou-se que a maior parte das respostas dos colabo-
radores ficou centralizada nas primeiras opções, sugerindo
que as primeiras opções podem ter algum tipo de peso
diferente na escolha das opções na etapa de desambiguação.
Na segunda execução da avaliação, o mesmo comportamento
foi verificado, reforçando a importância de mudar os pesos
das primeiras opções quando a etapa de desambiguação for
executada.

Quando são feitas comparações entre diferentes heurı́sticas
para a seleção das tags, verifica-se que o método construı́do
neste trabalho é superior comparada à seleção da primeira
opção (ou palavra mais utilizada), uma vez que, conseguiu
recuperar mais respostas certas.

Diferentemente de outras propostas da literatura, neste tra-
balho é apresentado um método para estruturação de uma
folksonomia que considera a semântica da tag juntamente
com as tags que aparecem em conjunto. Esse método ajudará
na busca de perguntas de um nı́vel superior, na sugestão de
tags quando usuários criarem novas perguntas, sinalização de
existência de tags, sinalização de tags que são sinônimos, entre
outras.

Este trabalho limitou-se a análise da comunidade de biologia
do StackExchange e através dos resultados dessa comunidade
foram derivadas as conclusões apresentadas. Entretanto, é
sabido que a análise em outras comunidades é necessária para
uma generalização dos resultados encontrados.

Além disso, este trabalho limitou-se somente a estruturação
da hierarquia da folksonomia utilizando a WordNet como base
de dados semântica. Seria interessante utilizar a DBpedia em
conjunto com uma ontologia especı́fica da área para encontrar
mais termos e as expressões com mais de uma palavra que
não estão presentes na WordNet.

Um trabalho futuro seria construir a árvore utilizando
entidades do DBpedia ao invés da WordNet, o que poderia
flexibilizar mais a construção da árvore e tornar possı́vel o
mapeamento das tags que não foram encontradas, ou ainda
uma combinação de DBpedia e WordNet. Existe uma onto-
logia15 que mapeia a WordNet, podendo facilitar numa etapa
de transformação dos nós da árvore de nós da WordNet para
entidades na DBpedia. Isso poderia auxiliar na comparação
entre as perguntas da comunidade, uma vez que poderia ser
realizada uma comparação entre as entidades da thread da
pergunta e efetuar uma comparação entre as tags adicionadas
pelo usuário e as tags na hierarquia.

Com a hierarquização das tags da comunidade seria possı́vel
prover um método para que seja calculado o nı́vel de entropia
de um usuário utilizando os nı́veis encontrados, tendo em vista
que uma vez que a hierarquia é montada, seria possı́vel montar
os nı́veis de entropia para um usuário utilizando as perguntas
que ele respondeu ou criou.

Outra ideia seria construir cada etapa como um bloco
que pode ser usado em qualquer ordem e parametrizado,
promovendo uma facilidade quando o método for utilizado
para construir a hierarquia de outras comunidades. Aspectos
como o fator, quantos nós pais devem ser buscados, entre
outras opções, poderiam ser parâmetros no bloco e ele ser
utilizado da maneira que o usuário quiser.

Outro trabalho seria a sugestão de recursos para melhorar
as definições das tags, já que algumas importantes, como
”memory”, são muito genéricas e não definem bem em quais
tipos de pergunta ela deveria ser usada.

Ainda, outro trabalho futuro possı́vel seria o cálculo au-
tomatizado do fator para a comunidade, o que facilitaria na
aplicação do método em outras comunidades.

REFERÊNCIAS
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