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Resumo do trabalho:

Nos últimos anos, tem se experienciado um forte aumento de usos de

tecnologias digitais, dando um grande espaço para a conectividade global no

papel da propagação de conhecimento.

De diversas plataformas que esse fenômeno é perceptível, a Wikipédia é uma

das mais interessantes, principalmente pelo seu caráter colaborativo na sua

estrutura, o que alcança diversas línguas e tópicos de diferentes níveis de

interesse.



Neste trabalho, foi realizado um estudo investigativo dos artigos da Wikipédia,

utilizando um conjunto de dados que traz informações sobre as edições em

diferentes línguas de cada um de mais de 33 milhões de artigos da

plataforma, bom como os tópicos relacionados a cada, a fim de encontrar

fatores que influenciam suas propagações para diferentes idiomas.

Foram utilizadas duas abordagens por aprendizado não supervisionado, por

meio de

algoritmos de agrupamento, separando o conjunto de dados original em

subconjuntos de artigos similares quanto a diferentes características. Foram

formados, também, subconjuntos de artigos que pertencem aos diferentes

tópicos descritos pelo conjunto.

Por fim, os subconjuntos obtidos foram utilizados como dados de entrada

para um modelo de aprendizado de máquina, uma rede neural baseada na

arquitetura Transformer, que realizou a previsão da sequência de edições dos

artigos. Os resultados do modelo foram avaliados utilizando duas métricas

distintas.

Os desempenhos finais foram, então, comparados, mostrando a influência de

cada característica analisada na qualidade da predição obtida pela rede e,

consequentemente, na previsibilidade da propagação de idiomas dos artigos

que possuem tais características.

Foi possível constatar que existem, de fato, fatores que influenciam a

propagação dos artigos para diferentes línguas. Dentre esses fatores,

características como tópicos relacionados e popularidade de sequências de

edições se mostraram relevantes para essas propagações.


