
Abstract 

 

Following the popularity of the web and the large number of documents which are 

available in electronic form, the search for knowledge in online text collections has been 

getting bigger. For the last few years, blogs and the specific characteristics of the 

Blogspace have been in the center of a new research interest by the Information 

Retrieval community, emerging as an important area for knowledge discovery and 

becoming a good source for trend analysis in fields such as Business Intelligence and 

Marketing Research. Topic Detection and Tracking (TDT) has long been studied for 

timelined corpora, focusing on tasks such as identifying topics in a stream of news 

articles, locating the first reference to an emerging story, and classifying articles by topic. 

Being a timelined and extremely hyperlinked domain, the Blogspace is currently in the 

center of a new wave of TDT applications, with much work focusing on Blog Trend 

Detection. Even big web search engines are adapting their services to the Blogspace. 

From a collaboration with the Portuguese Internet Service Provider SAPO, we were 

handed a dataset with more than 50,000 blogs and over 3 million posts to be used as a 

scholar research resource. To know what we could expect from this corpus while using it 

for trend detection, our first step was to characterize the dataset based on existing 

analysis. Focusing on social, evolutive and textual content, this analysis helps to 

characterize the evolution of both our collection and Portuguese bloggers’ habits. In this 

work, we tried to devise new methodologies for TDT that would perform adequately in 

our corpus. After selecting one algorithm already employed for extraction of important 

topics in a selected period, we devised variants that showed consistent results when 

applied to our corpus. We present a comprehensive study on blog research, as well as a 

simple characterization of the Portuguese Blogspace. We also present and explore two 

tools to retrieve daily hot terms and important monthly topics. 

They are successfully applied to the entire time span of our blog collection, showing the 

hype about different thematics in the Portuguese Blogspace over the last 5 years. 

 

 

 



Resumo 

 

Impulsionada pela popularidade da Web e pelo grande número de documentos que se 

encontra disponível em formato electrónico, a pesquisa em colecções de texto online 

tem crescido consideravelmente. Nos últimos anos, os blogues e as características 

específicas da blogosfera têm estado no centro de um novo interesse por parte da 

comunidade científica. Desde a última década, os blogues emergiram como uma área 

importante para a descoberta de conhecimento, tornando-se numa excelente fonte para 

a análise de tendências em áreas como a Inteligência Empresarial ou a Pesquisa de 

Mercado. 

A Detecção e Seguimento de Tópicos (DST) há muito que é estudada para colecções 

datadas, com tarefas como a identificação de tópicos num fluxo de notícias, localização 

da primeira referência a uma história emergente ou a classificação de artigos por 

tópicos. 

Sendo um domínio temporal e com várias interligações, a blogosfera está de momento 

no centro de uma nova onda de aplicações para DST, com muito do trabalho a ser 

focado na detecção de tendências em blogues. Até os grandes motores de pesquisa 

começaram a adaptar os seus serviços à blogosfera. De uma colaboração com a 

empresa fornecedora de acesso à Internet portuguesa SAPO, foi-nos cedida uma 

colecção com um total de 54.149 blogues com mais de 3 milhões de entradas para ser 

usada como recurso de investigação. Para saber o que podemos esperar desta 

colecção de blogues portugueses quando a utilizarmos para detecção de tendências, o 

nosso primeiro passo foi caracterizar a colecção baseando-nos em análises realizadas 

por outros investigadores. Focando a análise em conteúdos sociais, evolutivos e 

textuais, caracterizamos a evolução do nosso conjunto de dados e dos hábitos dos 

bloguistas portugueses. Por fim, depois de seleccionar um algoritmo conhecido para a 

extracção de tópicos importantes num período seleccionado, melhoramo-lo com 

algumas alterações que demonstraram resultados consistentes quando aplicadas à 

nossa colecção. Apresentamos neste texto um estudo alargado sobre a investigação 

científica em blogues bem como uma caracterização simples da blogosfera portuguesa. 

Também apresentamos e exploramos duas ferramentas para devolver temas quentes 



diários e as tendências mensais mais importantes, mostrando os diferentes temas que 

estiveram em foco ao longo de 5 anos de Blogosfera nacional. 

 


